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ispanyada meşru hükumet tehlikede 

Cumhurreisi Azana 
istifa etti 

Komünist lideri Cumhuı\reisi oldu, idare 
tamamen komünistlerin eline geçti 

Asi kuvvetler bugün Madrite 
hücum ediyorlar 

Berlm, 11 (radyo ile) - ispanyadan 
•lınan son h:ıberlere göre, cumhurreisi 
/\zana istifa etmiıtir. Cumhur riyaseti 
n~ İspJnyol komünistlerinin lideri geç
ıtıııür. 

Şiınalden ve cenuptan Madrit üzeri· 
ile Yürümekte olan asi kuvvetleri bir 
leııniılerdir. Cenuptan ilerliyen kuvvet 
ler general Frankonun, şimalden ilerli 
)'en kuvvetler de general Molanın ku· 
llılndası altında olarak bugün Madrit 
Üzerine müttehit hücumlara baıtaya· 
tık tardır. 

, 11 - Asilerin erkanıharbi· 

fından neşredilen bir tebliğ 
( IJPl'<ımı f iinriidr J Hükümet taraftarı gönüllü kadualardan blrka,ı ceplwde sil81& bafıtada 

rakya manevralari bitti 

-...........___ Mane1'm sabıntla harekatı takip eden yüksek kumanda lu!yetf 
~-----

(Yazıaı 2 ncicle) 

A1a11maı:ada siklon ! 
Bartın vapuru yolcuları 
't tehlike atlattı 
~hllsıye sandallanna karpuz doldu
~lJl.~ı.:ş olmasından şikayet edildi 

~b:abıga ile ls
hn be arasında L,u 
'~:>lları t-
~~ Bartın 
~ Pbar;esi 
hlltJcen latanbula 
' bUyUk bir 

" ktçirrni"tir 
"'PUr 'ıl • 

ili atıp Yokul:ı.r1• 
\nı ~Ui tona yn. 
~ ıalııre, on ton 
6~ Uı, bir hayli 

' Ylikı diktec 
~·it :: Ç1kınış, 
~~ g ~ Is- Sikkma yakalanan Bartın vapı ı u 
~ır.~uırken ansmn yağmur baş- bulamayınca kamara salonlarına iltica 
a..ı~~ertede açıkta yatan yolcu. etmi9lerdir. Şimşekler çakıp yıldmm
~ bir hale gelmişler ve a lar dil§meye bqlayınca bir anbarda 

F ilistinde isyan 
Tekrar şlddetlen

meae başladı 
Kudüs, 10 (A.A.) - Filistinin her 

tarafında vaziyet ciddt olmakta herde. 
vamdır. 

Arap liderleri Yahudi muhacereti 
durdurulmadan evvel tahrikattan vaz. 
geçmek istememektedirler. 

Haytada va~iyet vahimleşmiştir. 

Umumi hizmetlerde bir grev ilin edil. 
mesinden korkulmaktadır. 

Arap komltealn n kararlan 
Kudüs, 11 (A.A.) - Bugün topl:ı. 

nacak olan yüksek Arap meclisinin va. 
ziyeti tetkik etmek üzere Filistin Arap 
tarını umumi bir konferans akdine 
davet etmesi muhtemeldir. 

Oğrenildiğine göre Arap liderleri. 
nin çoğu, greve devam edilmesine ta. 
raf tardır. 

Memleketin her tarafında \'e bilhas. 
sa Hayfa ve Yafada vahim hadiseler 
çıkmış olduğu haber verilmektedir. 
Hayf ada resmi daireler miistahdemf. 
nfnden bir kısmı grev halindedir. Ma. 
amaflh i§ler normal surette ıörülmek 

Bugünkü Bertin telefonu; 

Avusturya ile Polonya 
futbolda saat 4 de karşllaşıyor 

Münazaalı futbol maçının tafsilatı 
4 üncü sayfada 

l7Zet Muhiddin Apağın Berlinden gönderdiği "Yazması benden,, yazısı .. 
Çin - İngiliz fut bol maçı vesair birçok güzel ve meraklı yazılar vardır. 

Başvekil 
Dünya şampiyonu Yaşan 

Tebrik etti 
Bayrağımız olimpiyat direğine 

bugün merasimle çekiliyor 

btanbul, 10 <A.A.) - Batbakan İsmet tnönU kendi kategoriıinde dUıP 
ya şampiyonu olan kıymetli güreıçim.i% Yaşara fU tebrik telgrafını çekmiıtir: 

Berlin olimpiyadında YllfBI' 
Sevıilerle seni candan tebrik ederim. 

hmet 1Nö_NU. 

Cim Londos 
Pehlivanlarımızla .. ""' . 
gureş ı n 

istemiyor? 
25.000 dolar istediği halde pazar gOnkft 
maçta ancak t.500 llra almış olmasının 

bununla alAkası var mı ? Kuvaryanl ise, 
ayni maçta ancak 850 lira almıştır 

Cim Londos, bütün ziruhlara 
meydan okuyup: 

" iki ayakh her mahluku 
. ' d. yenerım . ,, ıyor ... 

Yunanh güreşçi 

Cim Londosun ken 
1 

disine meydan oku
yan profesyonel 
Türk güretçileri • 
le karıılaJmağı ka 
bul edip etmediği 
bir meıele haline 
gelmiı bulunmak • 
tadır. Cim Lon· 
doı dün bir muhar 
ririmizle yaptığı 

mülakat esnasın • 
da burada batka 
maç yapmak niye
tinde olmadığını 

ıöylemiı. maama • 
fih gürcıçilerimiz • 
le İatanbuldan bat 
ka bir ıehirde, mr 
seli Pariıte, karşr
laşmağa hazır bU"' 
lunduğunu ilbe 
etmişti. Cim Lon· 
doı bu kararı ver
mesinde herhan .. 
gi bir mağlUbiyet 

endiıesinin amil 
olmadığını anlat 
mak için şöyle de-
mektedir: Cim LontW8un yenl bir rnml 

"- t1d ayaklı her mahlukta gürer makta beraber Tilrk pehllvanJan da Yu 
meğe bazının, korkum yok f,, nantı gUre§çi ile kimin karplapcafıru 

Cim Londoıun burada maç yapmak tayin etmek üzere aralannda 
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11 AGUSTOS - 1936 

1 
Dlfll~DOD~ ~ıraou Dansı diğer semtlerin başına ı 

Avusturya - Vugos- .mıc:::am~ıa:::ıııı:xımiiiiilll--CCRl--•--ıı=-llDB-~~ 

ı~~:r~a~~d~:.u1:~~:- e abet yüzünden 
yar rom.. zma ve 
harp tehlikesi 

Sc;,oyu bi1- r.cvi romatizma vardır. Vücudun muhtelif yerlerini dola. 
1lıT. f.ö\!.gÜn bzkarsıt1ız, diziniz ağrıycr, yarın beliniz, öbürgün cnteniz .. .. 
Derlıcn, mnazallah, bu gezgin illet, kalbe de uğrayabilir, işte o uıman .. . 
Dağlara tnşlnra t 

Yalnız vücutlarda değil, dünya üzcrınde de bir seyyar romatizma 
c!o!'3şıyor. Daha 1917 senelerinde Lenin de-mişti ki: 

-- Amele hareketleri, pı .. ptan şarkl'I doğTU göçmektedir: l~ilterede 
baJladı. Fransr.da komün hadisesi halinde tecelli etti. Almanyada ve Avuı
turyada sosynl demokrasi oldu. ihayet Rusyaya geçti. Oradan da Çine 
gideceğe benziyor, .. 

Fakat işte, Fransaya, ispanyaya, atladı. 
Dü~ünülürııe, harp tehlikeleri de aynen bu romatizrt'_.a vaziyetindedir. 

Dünyanın dört bir yanını dolaşıyor; lakin daha gayri muntazam bir şekil .. 
do. •. Bir gün, bnluyorsunuz, Fransız - Aln:uın hudutlannda, sonra, Uzak
§lmda, derken Yunaniıtnnda, akabinde f-!abcşist:ında, aman, Avusturya 
civannn geçmif, eyvah, Akdenizin ~rk tarafına uğramıf ... 

Bu tehlike de atladı. Şimdi, harp tehlikesi Akdenizin garbındadır! 

Bütün gözler 1914-1918 cehenneminde yanmaktan bir mucize ile kurtu,. 
lan ve dünyanın en kıyı, en &alim, en sakin yeri sanılan hpanyada ... Roma
tizma bizden geçti, oraya uğradı ... Acaba harp orada patlayabilir mi? Fa. 
ıist ve ıosyalist tayflan, dolafıyor: t~te İngiliz - Alman donanmalan, 
tıte ltalyan tayyareleri, işte Fransrzlann knradan yardımları ... Dünyanın 
kalbi 1914 de Ba1kanlardı, harp oradan p.ıtlak verdi.Fakat 1936 da lapan 
ya mıdır? Seyyar romatizn:n oraya dokununca, ölüm tehlikesi yaratabile,. 

ak mi? 

Akdeniz.in ~rkındaki ağn!ar, atladı.,. Bu mevzii iyileşme için se
mebiliriz ... Lakin, dünya bir vücuttur. "Sulh kabili inkısam değildir!,, 

demjşlcröı. Doğnı ... "Harp de kabili inkısam değildir!,, dense yeridir. Bir 
vücudun bir tarafı ölüp de diğer tarafının sağ kalması - umumi kaide o. 
!arak - nasıl mümkün olanuyona,sulhün Garbi Akdenizde muazzam dev~ 
Jetler tarafından katlinden sonra Şarki Akdenizde ya~yacağnu unwnak, 
boo bir ümit olur sanının. 

Hülnsn, tehlike uzağa kaçtı; ama, bu, pek o kadar mühim bir §oe!Y 
ifade ebncz. Tehlike bizim küremizdedir ve dünyanın bir yerinin mukadde,, 

nıtı öteki yerile pek bağlıdır. 
Hilseyin Faruk TANUR 

Taş yağmuru yağması 
ihtimali var mı? 

fından karşılandı B .,, 1 d t• k.I 25 
Belgrad 10 (A.A.) - 1ngiltere kralı eyog un a e ın 1 osu 

Sekizinci Edvard dün saat 17,50 de kuru a kadar du••ştu•• 
Avusturya - Yugoslavya hududunda 
Jenitzeye gelmi§tir. Saltanat Naibi 
prens Pol, kendisini istasyonda istikbal 
etmiş ve Kranja kadar kendisine refa~ 
kat ctmittir. Kral, oradan hareketle 
Dalmaçya sahillerine doğru seyahatine 
devam etmiştir. 

Saltanat aNibinin Kralı Kranjdaki 
malikanesinde kabul etmiş olması muh
temeldir. 

Mısırda 
Kapitülasyonlar 

kaldırılıyor 
Kahire, 10 (A.A.) - !ngiltere Ha- .. 

rlciye nezareti konsoloshaneler mahke-
. melcrlnin ceza i§lerinde kaza salahiyet

lerinin muhtelit mahkemelere dcvrcdi'· 
mesi suretindeki Mısır tezini kabul et
miş olduğundan kapitülasyonlar mese· 
lesinin halli için bir uzlaşma hasıl ol· 
muştur. 

Mısırda kapltülsayonlardan istifade 
eden devletler muhtelit mahkemelerin 
ilgasır.da evvelki intikal devresine atr 
usulleri tetkik etmek Uzcre 1937 kfinu· 
nusnnlainde Kahirede bir konferans ak· 
tine davet edileceklerdir. Bu konfc .. 

rans, bir netice elde edemdiği takdirde 
Mısır hUkumetı, sadece keyfiyetten 
bir Bene evvel haber vermek suretiyle 
muhtelit mahkemeleri ilga etmek hak
kını istimal edecektir. 

Ati nada 

Ucuz et satan dükkcinların önü bu sabah çok kalabalıktı. 

lstanbullulnrın ucuz et yemek için 
Pendlğc, Maltepeye, Kartala., Ali bcv 
köyüne, Yalovnya gitmelerine artık 
hacet kalmadı. Dündenberi Beyoğlu 
Balık pazarında etin kilosu 2;; kuruşa 
satılıyor. Anlatalım: 

Et nakliyatı müteahhitliğini yapan 
kasaplar şirketi Beyoğlu Balık pazn. 
rındn iki dükkfin açmış, nakliyat mas. 
rafını hesaba almıyarak eti ucuz sat. 
mnya başlamıştır. 

Beyoğlu Balık pazarındaki kasap. 
Jnr buna kızmışlar, Ka.qaplar şirketine 

rekabete başlamışlardır. tkt tarafıtı 
şiddetli rekabeti sayesinde koyun eti. 
nln fiyatı 45 kuru tan 25 kuuşa inmiŞ· 
tir. 

Kasapların bu rekabetini duyıırt 
Beyoğlu halkı erkenden Balık pazll· 
rına akın ederek et almı5lardır. 

Halkın fazla tehacümü karşısınd:I 
bu sabah onda ucuz et satan kasaplsr 
da et bitmişti. 

Kasaplar şirketile diğer kasapısr 
arasındaki relrnbet bakalım ne kadtf 
zaman .siirccck? 

F ransanın askeri 
Eşref Hakkı isim it •• d f } " ) ., 

Bir eroin kaçakçısı mu 3 aa P an arJ Ça JDC.1 
yakalandı . 1 

Yunanistanda zabıta bir eroin ka. Parıs 10 - Alp dağlarile havalisi- de bilyilk bir teliiş uyandırmıştır. 
çakçısını yakalamıştır. Bu kaçakçı nin müdafaa planlan, dün gece Paristen Hariciye Nazırı M. Yvon Del~ 
Jstanbutlu Eşref Hakkı isminde bir başka bir mahalle sevkedilirken trende öğleden sonra erkanıharbiyei umurnı:Ye 
garsondur. Yunanistan& sık sık git. çalınmıştır. reiii General Gamelini kılbul edere~ 
mekte olduğundan Yunan zabıtasının Bu haber Fransa erkanı harbiyesin• uzun bir millakatta bulunmuşt1:::....--

Rasathane müdürü semavihadi
se hakkında malumat veriyor 

dikkatini celbetmiştir. c e L d 
Garsonun bavulunda iki kilo eroin ı m o n o s 

bulunmuştur. 

Bir Fransız heyet alimi anımızın 
9 ağustostan 14 ağustosa kadar bir 
tehlikeye maruz bulunduğunu, bu müd 
det içinde bir taş yağmuru yağması 
ihtimalinin kuvvetle mevcut olduğunu 
iddia etmektedir. 

Ekmek fiyatları (Btlf taralı 1 incide) çok iyi baprablleceğini söylemektedit' 
~ukurun kutru 1200 metre derinliği ise Buğday ve un fiyatlarındaki düşük. ıam bir seçme müsabakası yapırnığa ler. Hattı Türk güreşçilerile TUrkiY; 
170 metre idi ve üzerinde birçok kıy. lük dolayısile ekmek fiyatlarını da in. hazırlanmış bulunuyorlar. Taksim ata- de karşılaşmak istemediğini söyleme 
metli madenler bulunuyordu. Ağırlığ1 dirmeğl münasip gören Belediye, narh dında yapılacak bu müsabakalara Mü- nl de buna hamlediyorlar. 
lO milyon ton hesap edilmişti. komisyonu dün toplanarak birinci ek. layim, Koara Ali, Tekirdağlı Hüseyin, Kabul etti, etmedi diye bu bahis et" 

Gene böyle bir haceri sema,·i 1908 meğln fiyatını ıı kuruş 10 paraya, Manisalı Rıfat, Afyonlu SUleyman, Di- rafında yapılacak dedikodudan sof1r~ 
de Sfbiryaya. düşmüş ve yüzlerce kilo ikinci nevifn 10 kuruş 30 parave fran. narlı Mehmet ve Molla Arif girecekler müsabaka yapılırsa alfikanın artac~i 
metre murabbaı ormanı ustura ile tra~ calanrn 16 kuruşa indirmiştir. dir. çok tabiidir. Ve hiç 1Uphe yok lci O~ Birçok Avrupalı alimler böyle talıii 

bir hadisenin her zaman mümkün ola. 
'ülecegini söylemektedirler. 

edilmiş gibi yok etmi§ti. Buna ·sebep ---------------- Yapılması böyle §Üpheli bir vaziyete Londo<ı bundan daha çok milstefit ol• 
taşın sukut ederken yarattığı tazyik K c· ç ı··ı K geldikten ve etrafında bu kadar dedi- caktır. e 
"e bu tazyıkla ha'\'a tabakasına sürü. '-' kodu olduktan sonra Cim Londos maçı Cim Londoı, öğrendiğimize gısr j 
nerek iktisap ettiği müthiş hararettir. H A B E R L E R eğer kabul ederse alakanın artması maçları tertip eden alak~darlnra ıcab:. 

* * * . 
Rasathane müdlirü Fatin bu husus. 

ta şunları söyJemeUedir: Sibiryaya düşen haceri ı-:emavinin ya. ı ı çerfde : niıbetinde aeyircileriin de artacağı ta· edip etmiyeceği hakkında kat'i ve ııÇ .1 

rattığı hava tazkıkı o kadar büyükktü ------• biidir. Bu takdirde gilreıçilerin alacak- hiçbir ifadede bulunmamıştır. A1Ji1'', -Hadise izam edilecek kadar ehem 
tniyetli değildir. Her sene tekerrür 
eden bir şeydir ve her sene aynı tarih. 

ki bunun tesiri lngilterede bile hi~. • Bu aene ilk tedrfsat kadrosundaki muaı- ı d d 1 Y 1 U · · 'h et i1'ıı ıımlcrden ıooo kl§t zam görecektır. Liate ha.- an para a o niıbcttc çoğaltıFI ola· ar ar unan ı g regçının nı ay 
sediJmi ti. zırıanmııtır. caktır. Cim Londos elan şehrimizde edilebileceğini ummaktadırlar. __../ 

• KuttUr bakanlığı llkmckup kltapıarmcıa bulunduğu için maçı nihayet kabul et· ----"'"T ____ k ____ d __ _ te yani 9 ila 14 ağustos arasında cere. 
)"an eder. 

Şimdiye kadnr arza düşmüş olan 
haceri sema\ilerln en bUyUğü Ameri. 

icada Arfzona mıntakasına isabet et. 

mlştir ki bunun düştüğü yerde açtığı 

Dört kişi 
ısrhmıe. desti, bıçak ve 

~akı ile 

Yaralandı 

-------------------------Vunanist:anda 

işçilerin 
vaziyeti 

Yeni rejim tarafından 
lsUlh edilecekmtş 
Yunanistan Başvekili Metaksas işçi

lerin ve mUstahdemlerin vaziyetlerini 

düzeltmek için hazırlanan kararname-

nin yakında neşredileceğl hakkında 
Dün dört yt:rde kavga olmuı, dört 

gazetecilere beyanat verirken ezcilmle 
ki§i y&ra~nmıştır. Bu vakalar gunlar-
dır: demiıtir ki: 

ı _ Thhtakalede çeşme sokağında "- Hükumetin başına geçtiğimden-, 
kahveci Hüseyin ile Şevki, Cemil ve beri işçilere karşı sempati ile hareket 
Kara Şcwket alacak yüzilnden kavga edeceğimi müteaddit defalar söyledim.! 

etmişlerdir. Kara Şevket bir sandalyeyi İşçiler benim, yapmıyacağım §eyleri 1 
Şevkioin batına vurarak ağır surette vaadeden bir adam olmadığıma emni~I 
yaralamı§tır. yet getirmelidirler. Bu şeylerin çoğu 

2 - Rnızağadaki çeşmeden su dol- şimdiye kadar yapılmııı olacaktı. Faknt, 
dur8J) Halil ile Fatma nöbet meseleesin komilnistlerle, ameleyi guya himaye 1 

den dövilımUşlerdlr. edenle:-, hUkQmetin bütün tedb:rlerini 
Fatma elindeki testiyi Halilin başına akim bırakacak muhalefetlerde bulun-

vurarak yarat. mıştır. d ı u ar.,. 
3 - Çakmakçılarda tUtilncü Nubar- HükGmet, komünist partisini 

la Kirkor alış veriı yüzünden kavga mak için hazırlık yııpı:naktadrr. 
etmişlerdir. Kirkor, bıçakla Nubari sol ------------------
omuzundan yaralamıştır. 

4 - Mercanda Şerifpaşa halinde 
Kunduracı çırağı 11 ya§ında Artin 10 
ya§111da İatepanla dövüşmüştür. Yara-
• k hastane e kaldınlm:ıştır. 

ZAYİ - İstanbul deniz ticaret mü· 
dürlüğünden almış olduğum reis taha· 
detnamemi zayi ettim, yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hUkmU yokt'.lr. 

Armutlulu Halil oğlu SUleyman 

tenzllAt yapmağ& karar vermJfUr Köy mek- mesi ihtimali olduğu da akla gelebilir. ra ya a , 
tcplcrfnde okutulan alfabeler ts kur'U§& sawa Cim Londos Atinada belediyemiz manevra af bı•ttı 
caktır. namına İstanbulda bir maç yapması 

··ıı 
• Dtln defterdarlıkta Maliye vekili Fuat teklifile karşılaşınca bir maç için 25000 Babaeski 10 (Sureti m~.hsusado g~rİ 

Afralmm rtyaseU altında bir toplantı ya.. dolar istemişti. Kendisine bu miktarın derdiğimlz arkadnşımızd::ı!l) _ .~,iİ~ 
prlmışbr. Toplantıda mnliye mtllctU,lerl ,.e verilemiyeceği söylenmif, nihayet bazı "'Ündür devam etmekte olan bll.' ·ıı 
İstanbul tahakkuk mUdUrU de hazır buıun.. ta tl 1 ı h 11 d'l · t' "" b"ı::ı vassu ara mese e a e ı mış ır. manevralar kırmızı tarafın gale .,.. 
mu§lardır. Yunanlı güreşçinin kuvaryani maçı f 1 d' 

• BugUn limanımıza 600 lngtliz ve Kana• · · ı· 1000 ı 00 ı· ı d b' ne ıce ı>n 1
' ı.ıı'' ıs-ın e ıne - 5 mr <a ar ır pa- Yeşillerin şiddetli taarruzları ~ı·· 

dalı seyyah gelecek Ur. b'l - · h · d"l k a· 1 • " ra geçe ı ecegı ta mm e ı me te ır. sısında evvela geri çekilmeğe .ııı:, •. 
• DUn Unlversltcdc Silmcr bank tarafın- G.. ·· hl' d h J • , .... urcu pc ıvan a ası atm yüzde yedi mrı:ı. olan ı ırmızılnr çok ustaca bır ,1 •. dan A\•nıpaya g6nderlrecek talebelerin mu- Y • ..-

sabaka imtihanları yapılmıştır. Kazananları sini alacağına göre 3so lira alacaktı. nevra ile bir çevirme hareketine ~ıf' 
dan 15 kl§I ağır snnayi tahsil etmek Uzere Çünkü nJaç hasılatı 5000 lira kadar tut mışlar ve yeşiller f cna halde srt<ı,, 

mu .. tur. ı d Avrupa ve Amcrikaya gönderllcceklerdfr. ar ır. ··ıiill' 

• Çocuk ealrgcmc kurumu Ercnköy nahı Cim Londosu, yakından tanıyanlar, Yag·an şiddetli ya~murlar )'.0, <'' 
kendisini ı bir gilreşçiden çok artist den dereler tacrmıs her taraf bı ycsi tarafından Suadlye plllj gulnosunda hir Y • 

balo verilmt§tlr. olduğunu kendiııine reklam vaomayı mur deryası haHne gelmi ti. . fi"~ 

• Cumhuriyet Merkez bankası yavaş ya- ~-----------.. ·--~ J{ırmızı taraf kun-etleı-i bütllfl \e 
\•aş memleketin mUhJm lkUsndl mmtakaıa- Atatu·· r k nlatara rağmen ricat etmekte oııırı~,, 
rında şubeler &!;mağa bqtamıştır. Banka illeri tııhlpten vaz~eçmcmişter 'f~Jlrl' 
Mersinde de yeni bir şube açacaktır. Bunun kezden yaptıkları ~iddetli hiicUJ1? ııı«f' 
için satın alınmı§ olan arsada yeni bir bina Va 1 ovada yeşlllerl Meriç nehrine kadar ııur "" 
kurulması takarrllr etmışUr. . 

11 
ı t 

]erdir. Tnm grup vnktı ı.aradıı ,_. 
• Onıverslte rloçcnUcrlnden maaş az•ığt Cumurba§kanımız Atatürk diln vadnn hlitiln motörlü vasıtaııırl" ~ıt• 

\•e.salr B<:beplcrden dolayı ayrılanlar son za- dC 
manlard:ı gene çoğalmış ve muhtelif fnklll· Ertuğrul yatile Yalovayı teşrif et- pılan umumi hücum neticesin ır· 
tclerde on beş doçentlik f!lhflAI etmlştlr. mitlerdir. mızılar kati zaferi cl<lc etmiş!crd c6tf 
Bunlar için eylQIUn 29 unda bir imllhan i\tatürk evvelki giln Moda deniz Mareşal Fevzi Çnkmnk n~tfC~tıl' 
yapılac:Mtır. memnun olduğunu söy·!e~i~!ıl'·1 ,...,J~ 
Dısarıda.~ 

• Adlsababadan nomay.ı bncıır:ı::1~~e 

r;öre Libya lırkaaı ltuvvet!crl, Harrar lstllm 
mctlnc:t. Garamoulat& dafını i§gal etınl§lcr 

d!r. 

yarıılarından sonra Ege vapurunda ,.ı • 
dlBf bugün kumandanlarla ı<ırl• verilen baloyu şereflendirmişlerdir. t 
ne gitmic;1ir. 1,tl Yanlarında Ba§bakan, içişleri baka- BütUn kıtaat lstirahl"'~ C'"' i~~p d4 

nı, Adliye vcxi1ı, wuur .... ~firi Fethi Millf mUdtıfan ' 'Ckilf K '2' m O• 
ve Bükreş sefiri Hamdullah Suphi tstanbula hareket etmi 1ır. -ı:ı ftP 
Tanrıövrn h ... ,.,...,.,ord·•. t r 

BiiyUk resmi gc"lt 12 ::: ~ ı:.r: c., 
• kö.r.de yapılacaktır. 

• 
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~-"Ö!"fÜ"' ~ ~~-: 
Sporda bizi 

"1ahcup eden J k ••v••r... Ş anununun 
nıa~===~z;:;ib:~mı; tatbikatına haz rl k ~nlaııa iftlraJc e~iı elli iki millet J J 
~r! Nüfuaian bizden çok. Sporla all- lkt t V k .... 1 t• . . . 
ıa:V ol~ fertleri bizden fazla, teşki- 1 sa e a e 1 iŞ da 1 r esı 
1 arı bizimkındeıı mtlkemmeL H&ZU"· • • G . 
~~aı:dahaevvelbql&ml§. Umumiyet- reısı ıresuna gitti 

U lle daha evvel bqlamıtlar. . 
Eh, bir birin ilik Idık ötek'l rd İf kanununun tatbikatından olarak 

.ı_ c a • ı e e k 1 k . k'1.:. • • 
-.c ianı1ın1z1 kirletecek bir vaziyet yok• uru au ~enı teı ı~t _ıçın temaslarda 
tur. Şiındf- kad kırıl t k bulunmak üzere ıehrımıze gelen tı bü-
k ".... ar an po ' anca . . En" B h' G' . . ankçılan ""9. llm . tl ö d rosu reısı ıs e ıç ıresona gıtmış· 
.,.._ a&g o pıya arma g n er- . E . Beh' Gi 
~k olnıU§tur. HattA bu derece tenkit tır. ~ ıç reson ve Samsundaki 

hıma tarzı, tezgah ve itçi adedi, yap
tıkları it tesbit olunacaktır. Enis Behiç 

bundan sonra Ege ve Çukurova mrnta
kaaına gideceklerdir. 

Yeni teJkilatta Ankaradaki umumi 
~ılen. futbolculanmızm aldığı netice- sanayıcilerle de on gün içinde temasta 
l'l hile .•• n. k zartı b 

1 
k IA bulunduktan sonra ıehrirnize dönecek· merkezden başka altı mıntakada umumi 

.ı~ J""' ı cı u mama azım· . "f tt' l'k 
~· Japonıar, İtalyanlara 8 _ 0 yenil- tır. Bundan sonra bütün fabrikalar ar mu c 1l 1 teşkilatı ve dört merkezde 
lttieierttır. Bizi 4 _ 0 yenen Norv~ll- rı ayn gezilecektir. de fı kanunu tatbikatile me"ul olan 
ler, Olnıpiyon olacak denen Almanları Şehrimizdeki fabrikalarda, yapılacak İktisat müşavirleri bulunacaktır. Bu 
~ - O yenmtgler İtalyanlara da gUç. bu tetkikler esnasında i!çile temas edi- te§kilit ilkteırinde f~aliyte geçmiı ola-
lt 2- ı mağlQ; olmuşlardır. lecek onların vaziyeti fabrikalann ça• caktır. 

dUıı Geçenlerde Fransızların rekorlarını ş k d .. ıtaıyan ••natklrı 
ı..,ta. rekorlariyle mukayese eden bir ar em ı r K 0 rod

1
• na Mola 

Jeı. 0 lörmüştUm. Beynelmilel derece- 11 
~t 10 ıse onlannkner, hemen ir· YO arı Bu ,., 
ı.ı olarak s yahut 9 ... Buna rağ. MUbayaa l"ln mftza- a,..şam Tepeba-
~ Dlilaabakalara girmek cesaretini k ,., şında konser veriyor 
- lerinde buluyorlar. ..Hele tama- erelt-r bu ay fçfnde Bundan bir ay evvel ıehrimize gele-
)oz.~i§elim de ondan sonr~··· :· demi- başlıyor rek muhtelif konserler vermi§ olan 
-ek ... Evet, müsabakalara ıştırak et. ögrcndiiimize göre Şark demiryol" Klavsenist matmazel Korradina Mola 
İtetiı 1~ behemehal galip gelmek şart larımn hükümete satılması itini görüıe· bu akıam saat 21 de Tepe başındaki 
tlb~ dır Ancak, kayakçılarda oldtığu cek ıirkct murahhasları on &üne ka" şehir tiyatrosunda Belediye Reisi Mu• 
d6tın,, ıneseıl 10 üzerinden 3 alıp sınıfı dar Paristen memleketimize gelecekler hiddin Ustündağın himayesi altında 

it eıne~ şartiyle... dir. Şirketin murahhas heyeti biri Nas büyük bir konser verecektir. 
Jı Ya er ~ll.e~ beşer, onar dakika fark - yonal bankın mümessili olmak üzere Konsere Prof. ·cemil Mesud, Golber 
...__ l1fI bıtinp, Türkler bir buçuk saat dört kiti olacaktır. Melekenstein, K. Kutluas, Prof. Las-
....,'ll'a Ufukta "rU .. 1 · · let bi- . go nur erse ve seyırcı- Şark demiryollarile müzakere tarihi cenzy, S. Romano, Prof Glazer, Prof. 
tt ~ l8tihza alkışı koparırlarsa fe~:: · Nafia vekili tarafından tesbit edilecek Bram ve M. Kopello da ittirak edecek-

dadır. . k da 1 .,_ • 1 d'r 'reJtrarı . . . ve tır ete vet yapı aca.tır. Bu tarı· er ı . 
linıpıyatı ıy~nmı.: Fıkrım_ç.!!:. ~rlın °· hin Nafia vekili Ali Çetin kayanın daha Program ıudur: 
~ bi ann •

1 
hıç de yüzümüzü kı- bir hafta kadar sürecek olan memleket G. Samazcnihl - Musette 

r §ey 0 muş değildir. seyahatinden dönmesinden aonra tesbit H. Fraggi - Boulangere • • • ~ edilebileceği anlatılmaktadır. Bu tari· Florent Schhm.itt - Au tiord de 
lbtb, t TUrk sporunun başkaca bizi hin herhalde bu ay içinde olacaft da l'eau 

!:Up ettirici taraflan vardır; muhakkak görülmektedir. Giovanni Parlıiello - Concerto 
~li küsur sporcunun bqmda yirmı Şark Demiryolları kumpanyaaile mü Clavienbalo et Orchestre 

ır:. fazla idareci göndermek. zakerelerin pek uzun sürmiyeceği de J. S. Bach - Suite en fa min. 
bir l lstanbulda bir futbol sahamı:. muhakkak görülüyor. Çünkü gerek hü· J. B. Haydn - Sonatc ne Re maj. 
)ÜJtt:reı stadımız olmamasını ve bil· kumet, gerek ıirkct şartlarını tamamen G. B. Pergolcsi - Sthcrzo 
!)ılı, .. r nıaçr yağmur altmda seyretme- tayin ederek daha evvelden huırlanmıı D. Cımaroaa - Sonate 

t ...... Gençlerin hl.la yangın yerlerind<' bulunmaktadırlar. Şu vaziyete gör,e ni- D. Scarlattı - Sonate 
~p ~ hayet ilkteırin içinde Avrupa hattının 

it ltakeınJ:~;yak atılması, küfürler hükumet eline geçmesi limit edilebilir. 

~ı. ..Kırk gUn, kırk gecr" ••n lklerl 

~dan nıemurı.~nm, Cim Londos Tiyatro festivali 
~ert sonra, dovilşmekten yüzleri 
~ aı.ı!a.n içinde kalmış seyircileri sa- Bu ak şom k a ragUz 
1-tı! açıkannağa mecbur kalma- O)'UDU ile başlıyor 
~ ~itn nahiye mUdUrU ve eski bir İstanbul ıenliklerine dahil tiyatro 

SALI 
AGUSTOS - 1936 

HJcı1: ısu Oemulyelevveı: zs 
Flrtma 

~ ~Ylı !porcu olan Bay Suphi· festivali bu akpm bagbyacaktır. HavaJ 
~t~ 8P<>ra, hem Kernıes'lere, hem iyi olursa temıiller Tepebaıı bahçeain·ı 
~ t~~ ~izmetıe mükellef olan gaze- de, yağmurlu. olursa Fransı.z tiyatroıun v.ıut S.W. o.,ı. 
~--gruçılarmı it görecekleri saha. da verılecektır. Bu akıam ilk olarak' --+-+---41-... ._-t_ ... _ 

al'rtbnap mecbur etmesi. meddah İsmetin oğlu Kadri, babaamın 
• 1 Ça la ,,::_r 8,27 12,19 16,11 19,H 21,00 3 ,09 

1__ • • en meghur fıkralarından o an •• p n 
""Vle, • 8,13 f'l,O!i R,M 12,00 1,44 7,56 

~~ 8Porcuıuğumuzu fena vaziyete Süleyman.,ı anlatacak, sonra Karagöz t-ı.. 
~ bQ t'eJıdl memleketimiz dahilinde- oynatılacakttt. Tiyatro festivalinin ikin 
~t Vaziyetlerdir. Yoksa, olim- ci gecesi olan yann akpm .. Ters e.- UEÇEN SENE BUOUN NE OLDVf 

~ '--giden sporcular hiç de yilzU. lenme., isimli orta oyunu oynanacaktır. Bir rivayete glıre İtalyanlar aahlllertmtz 
~.-.. , ... ~rbııadı. Bqta Yaşar, yacuıı. Ayni gece bir de "Düğün alayı,, temsil dvarma aaker yıfıyormuı. 
~ 'lll- Tunanlatanda patronlar grev llln etmlf 

edilecektir. !erdir. 
(Ya.NQ) Uçüncü gece Halide, Naıit, Fahri- ===:::::====-::;::====== eL--------.:...-.- nln ittirakilc ''Nasreddin hoca,, isimli gece Halk opereti "Eesir,. operetini l\er sanayii tulQat piyesi oynanacaktır. DördilncU temsil edecek. altıncı gece 'Dedidolu,, 

~liesseseleri c«• "Mum söndu,. oyn•na..ır, bepnc1 ornanacakbr. 

lıı.ı::.•cak geçlerin ı Ş E H ~. İ _ N . 
anı ay başında _ •.'- _ 

~aiı&ı~ 
Tl.e. ~?, 

Sporda yüZilöiiiiü'
gUldüren şubeler 
Hala güreş ve binicilik gibi 
babadan kalma şubelerdir 
Tecrübeden 

ders 
Ahmet Emin Tan'da yazıyor: 
Olimpiyatlardan nihayet bir muvaf. 

fakiyl!t haberi : 
Berline giden TUrk çocuklarından 

biri kf'ndi sahasına ait dünya şampi · 
yonluğunu kazanmıştır. Türk bayra
ğı spor meydanına çekilmiş. Türk mar
şı çalınmıştır. 

Milletlerarası spor boy ölçüşmesin· 
de bir muvaffakiyet ols6n kazanmak 
elbette bir tesellidir. Hiçten iyidir. 
Güreşçi Yaşar dün hepimize bir oh, de
dirtmiştir. Olimpiyatlardaki hezimet
lerdeJ çok sıkılan kalplerde bir saniyr• 
lik sevinç ve ferah peyda olmuştur. 

Fakat kendimizi bununla avutmak 
çok yanlış bir şey olur. Yaşarın mün
ferit muvaffakiyetine rağmen olimpi
yatlarda mağUlbuz. Yalnız şurası var: 
Mağlılbiyeti görmek ve bilmek de bir 
faydadır. MağlObiyet bir ibret ayna. 
sıdır. Bize noksanlanmızı aksettirir. 
Yeni uğraşmalar için lazım gelen kam
çılayıcı kuvveti ve hızı buradan almz . 

Hükmetin spor işlerınin tanzimini 
doğrudan doğruya eline slacağr, hatti 

Spor husust 
muhablrDeırı (i?) 

Bugı1nkü Ciimhuriyette okunmH\• 
tur: 

DUn çıkan sabah ve akşam gaze. 
telerinden bazılan Yaşarın galebesini 
yazarken bu galebeyi son rakiplerini de 
yenmek suretiyle kazandığını yazıyor 
lardı. Bu yazıların üstünde de "Bera 
line sureti mahsusada gönderdikleri 
muhabir,, terinin kaydi vardı. 

Bu "Berline sureti mahsusada gön
derilen bay muhabirlerin ( ! ) ,, gazetele. 
rine bu yanlış, asıl ve esassız telgraf-

ları veya telef onları neden çektiklerini 
bir ttırıu anlıyamadık. 

Acaba Yaşarın tuşla yenilmesine bu 
muhabirlerin içi mi kail olmadı. Yoksa 

bunların İstanbul mümessillerinin ha· 
yal kuvveti mi zavallı Yaşara, yorgun 

haline rağmen bu maçları yaptırmak 

ve rakiplerini tuşla yendirmek azizliği. 
ni gösterdi. 

Haberin notu: Biz de, bazı sabah 
ve ak§anı gazetelerinin hususi muhabir
lerinin ( t ! ) bu haberini dün okuyup 
gülümsemi§tik! 

kUltUr bakanlığında bir spor müstepr- --------------

lığı kuracağı söyleniyor. ltiraf etmek 10 kuruşlu J. 
li.zımdır ki sporculuğu.muzun bugUnkO 1' 
halinde bu yolda bir tanzim edici te- t k • 1 
sire ihtiyaç vardır. Mademki millet- a Slıer 
leraruı müsabakalarda muvaffak ol· 
mak memleket için bir itibar mese!esi 
olmu§tur, hUkfunetin buna yakından 
alaka bağlaması pek tabiictr. 

Bundan sonra kuvvetlerimizi derli. 
yerek, toplıyarak o suretle çalı§malıyız 
ki bir spor meydanında memleket na 
mma bir hasımla karşılaştığımız za. 
man kazanmamız değilse bUe iyi bir s;. 
ra al;namız muhakkak olsun. Kendi 
mize böylece gUvenmedikQe de milletle 
rarası müsabakalan kabuldf'.n uzak dur 
malıyız. Türklüğü hariçte temsil eden 
her faaliyet, mutlaka Ustün ve hakim 
bir seviyede olmalı, böyle değilse o 
seviyeye gelinciye kadar geriye bırakıl. 
malıdır. 

Spor ve an'ane 
Yunua Nadi ya::ıyor: 

Başımız sıkılınca Berlinde bile im
dadımıza pehlivanlığmıız yetişti. Eğer 

orada silvarilerimiz de umduğumuz veç 
hile gene kendilerini gösterebilirlerse 
bu defa da dünya milsabakaJanna daha 
ziyad~ tarihi an'anelerimizle kanşınış 

olduğumuz bir daha sabit olmuş bulu
nacaktır. Malumdur ki TUrkUn pehl'· 
vanlığı ve cündiliği tarihi bir göhreti 
haizdir. Pehlivanlığın yenı usullerjne 
ve süvariliğin asri terakkilerine rağ
men bu işlerde hala atavik kudr~tlr!ri
mizin kemaline malik bulunuyor ve ona 
istinaden kendimizt gösterbiliyonız. 

1 

T•tblk •demrdlll ha de 

Belediye yeniden 
yasak emri verdi 

Taksilerin adam başına 10 kuru~ a~ 
larak müşteri taşımaları belediyece ya. 
ak edilmiftf. Tatbik fmkim olmıyan 

bu karar ötedenberi ihmal edilmekte 
ve şoförler Beyoğlunun muhtelif yer
lerinden teker teker müştPri toplıyarak. 

muayyen yerlere götürmektedirler. 

Belediye memurlarının bu vaziyet 
ten şUphelenerek durdurduktan bazı o
tomobıllerdeki müşteriler. arkadaş ol· 
duklarını ve arabaya saatle bindikleri
ni söylediklerinden şoförlere bir şey 
yapılamamakta ve karar bu suretle tat. 
bik sahasından çıkmaktadır. 

Belediye tatbik edemediği bu karar 
da israr ederek yeni emirler vermiş, 
konturolun şiddetlendirilmesini bildi,... 
mi§tir. 

Kır balosu ve bllyDk 
sUnnet dUğllnU 

Beyazıt çocuk esirgeme kurumu 
menfaatine olarak 22 ağustos cumar
tesi günü ak§&mı Saraybumu parkında 
büyük sünnet düğünü yapılacak ve bu 
milnasecbtle bir kır balosu verilecektir., 

Silivride 

Ylldırımdan bir 
adam öldü 

l a..'- Yapılıyor 
"ıı:~ fabrika u....~ iti lannm ıeker unayü 
t...._f, ~de Yetiftirilecek ıen~er 
~~ltriıı . vercfiğini yumııtık. Bu 
~~ leçUıneai i~in imtihan eylQl 
ttf bu !"P1lacaktır. Müracaat mUd-

Tahlisiye sandalları 
kurtarmak 

kavunlarla 
için midir ? 

karpuzları 

SiUvri, 10 (Hususi) - Bugün bu
rada yağan şiddetli yağmurlar esna
sında düşen bir yıldırım, tarladaki hay. 
ması altında çocukları ve karısiyle be
raber oturmakta olan Ali oğlu Nuret
tin ismindeki phsa isabet ederek he
men öldilrmUgtUr. Diğerlerine bir şey 
olmamıgtır. ·~ :.ı, ~nunda bitmektedir. 

~ ~ rikaJan ıirketinden aldığı• 
ı~ 'ette OQ t. nazaran fabrikalar için 
't..:~trfıı bu ıen; alınacaktır. Bu ımçler 
4·~tkttt leneki ınezunlan arasmdan 
sq~ Gençler fabriblarda 937 

... ~~ ~ kacıar ıtaj ıöreceklerdir. 
t;" 'eat llrilddetince ıençlere bu
~ ~~ ferı denleri de verilecek9j 
'_es tcsre IOnra ıöaterecekleri liya• 
~lle;elt :::dan iki veya ilç genç 

ll •ili r amat kimya milhen 
için Almanyaya gönderi-'--. . 

'' ~brlbıan tirketi bu tekflcle 
~alacaktır. 

Dün, Tıp fakültesinde S77 numaralı Şinasi Doğan· ı ı 
dan. apğıya bir kısmını dercettiği.müı uzun mektubu aı
dık.Şinaıi Doğanın, §ikayetlerinin ne derece doğru oldu
ğunu bilmiyoruz. Fakat yazılıJ tarzına ve mektup yazanın 
hilviyetine bakılırsa herhalde bir hakikati içinde gizledifl 
neticeaine vanlabilir. Biz, bu mektubun iddialanna verile• 
cek cevabı da gene bu sütunlarda neıredebiliriz ve temen-
ni ederiz ki bu iddialar bir hakikat olmasın. Mektup tudur: 

8 9 936 paal' pmi Telrirdaimdan 8,5 ela tatanJMa• 
la hareket edea Bartm npunmda ıece ~en zabmel: '" 
feeaati u:ııcun boylu yazamryacainn. Y aLuz ta iki sualime 
~ iatiyorum. 

1 - Niçin üıt süvertenin hemen hıiitün yert.i tam 
kafealerile, koyun keçi ıürülerile, karpuz yıim)an1e doldu 
rulnqtur. Aaılle insan denen fU Mr aiir6 zanllı ihtiyar, 
çalm ~tun lal~ lny11.tl yalı ma. Neden Mr awç ~ 
1aıaar ,_.. yÜalerCıe süverte yolcutu dolduralmaıtur. N .. 

den onlara gecenin yajmur ve hrbnuında zerre kadar ol" 
sun barınacak yw bulunmadı. Bunu yaptanla• yüzlerce bi
çarenin ölümle mücadelesini ve feci mmzaramn çirlünli• ---------------
iİnİ ıönnek için ... yaptılar? Bulgarıstanda 

iki Üç karpuz yığınile bir .ürü tavuk kafesine yiİJ'.- Kab i ne 
lerce insan feda olsaydı, vicdan _... çekni yecelder mi,-

dı"? Ac:aha vapurda humac:ak yer bulamayıp ela etlerine ka- Çekilecek mi ?. 
dar ıaJanan. n bayatla bofupnlum ökaüriilderini cl.a,an• 
lar bundan muazzep olmamı.. 11117 Londra 10 - Sofyadan buraya gr 

2 - Niçin npur, ıeceyanıı on iki ııralanncla, hat- len habulere göre, Köse tvanof kabine 
mmk tehlikesini atlatırken don sömıek clıpn aüverte,e frr si kralın Berlitıden avdetinden sonra 
layan hirçolı yolcular tahlisiye aandallanm ağzına kadar istifa edecektir. 
karpuzla, kavunla yüklü dolu prdüler. Ac:aha t.u sandal- Bunun bir takım eiyaat ihtiliflardin 
lar, karpuzJann kurtulmuı için mi ft9Ura konnmıtur? ileri geldiği ft Bulgar siyasetinin yeni 

Alilndar yiiksek makamlarclan yolcu vatandatlann bir yol tutacalt söylenmektedir. 
hayatlamun ve haklamun ı~ dilerim.,. Yeni kabineyi kimi~ te§kil edecefi 

henüz bilimni:y:or, 
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ispanya 
( BQf taralı 1 incide) 

Tetuandan gelen 21 tayyarenin İtalyan 
değil İı.ıpanyol tayyareleri olduğunu 

bildirmektedir. 
Asilerin erkaruharbiycsinde bazı si· 

vil Almanlar görünmüştür. Sokaklarda 
dolaşan yerli askerlerin kıtalan gittik)e 
çoğa tmakta d[r. 

Afm.:..1 amlrallnın ziyareti 
Barselon, 11 - Ak.denizdeki Alınan 

filosu kumandanı Amiral Rolf Karl 
beraberinde Alman ba§konsolosu oldu
ğu halde Katalonya hükfuneti reisi 
kampanyisi ziyaret etmiş ve samimi bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Papamn protestosu 
Vatigan şehri: 11 <A.A. - Kilise-

lere ve rahiplere karşı yapılan hareket
lerden dolayı papalık, Madrit hükQmeti 
nezdinde şiddetli surette protestoda 
bulunmuştur. 

Portekiz olmadan bltarafhk 
o.amıyacak 

Bu sabahki posta ile gelen 
Herald,, gazetesi yazıyor: 

"Deyli 

• • 

pıyango~ ihtilal· ao kadınla 
evlenen 

Tayyare 
San Sebastiyendeki hükfımet kuv-

vetlerinin yakında taarruza 
tahmin olunmaktadır. 

geçeceği On seneye mah
kO m olan bir 
dolandırıcı 

sunda kazanan 
Bütün gece asi kuvvetlerin karakol

ları herhangi bir sürpriz karşısında 

kalmamak i)in büyük bir faaliyet gös
termektedirJer. 

Birkaç gün sonra Amerikanın Sing numaralar 
Ko:nüniat mebuslardan La Pasyo-

narpa ve Jose Daiz cepheyi ziyaret er 
mi~lerdir. 

Beynelmilel 3klsler 

• Sin;; hapishanesinı~ kapıları orta 35000 
yaşlr, orta boylu, kılrk kıyafet düşkünU 
bir adamı salıvermek için açılacaktır. 

25298 
21520 
3091 

22448 
3721 

12744 
Amerikan polisi bu adamı, "taaddü 6089 4764 

dü zevcat k ralr,, ola rak tanımaktadır. lira kazanan 12853 13503 
Ya§a.nakta olduğumuz çağda bu adam 153M 25809 

Fransız hükumeti, İspanyaya her kalp kırıcılarının en büyüğüdür. Asıl 13 20&10 29998 
nevi silah ve cephane göndermenin ya- adı Sigmund Engel olan ve Vernon 11547 7764 
sak olduğunu resmen ilan etmiştir. Şort t akma adını kullanan bu adam 6193 

Almanya İspanyaya iki harp gemisi Amerikada doğmuş bir Almandır. 18652 
daha göndermeğe karar vermiştir. Bundan on sene evvelisi tevkif olu· 9016 

Gelen bir habere göre, Madritteki nuncıya kadar tam seksen kadınla ev- Sonları 31 1 

22755 
9588 

28160 
7759 
3444 
940a 
4794 

14342 
3972 

13777 
12912 

122S 
10176 

6355 

33576 
24840 

612 
26390 

1080 
2694 

Almanları sahildeki şehirlere nakle~ lenmişti. Sonra da bu kadınların hiç 2 şer lira. amorti alacaklardır. , SO lira 
mekte olan iki Alman tayyaresi, - birisini hakiki aşkla sevmemiş olduğu. kazanaoıar 
İspanyol dahili hadiselerine müdahale nu itiraf etmiştir. 
ettikleri hükmile - İspanya hükumeti Birçok takma adlarla hUviyetini giz 
tarafından müsadere edilmiştir. lemiş ve kırdığı kalplerin sayısı on be. 10000 

İngiliz zırhlısı Kuvin Elizabet bütün şi aşınca polis peşine düşmüştil. Fa-
projektörlerini yakmış olduğu halde kat, fam yirmi sene ada!E:tin pençesin· lira kazanan 
dün . gece Cebelüttarıkta karakol vazi- den kaçmanın yolunu buldu. 
fesi yapmıştır. İspanyada güzel bir senorita ile 

23463 24321 60·!0 
7700 13831 13679 

11648 15865 27853 
23719 14487 1649 
1532 14336 29059 

19597 26048 821 

443~ 
135G1 

4214 
572~ 
2138 

22736 
"İspanyanın dahili isyanına 

devletlerin müdahale etmemesi 
başka ---------------· evle~-nişti. Mücevherleri bir hayli pa· 

ra tutan bu İspanyol güzeli onu tap~ 
cak derecede seviyordu. Bir gece ka
ranlığında mücevherlerle birlikte kay· 
balan adam zavallı senorita.yı elem ve 
keder içinde bırakmıştı. Aynı işi ln-

19660 1521 2081 10300 
14525 26362 15948 

9701 
1111'4 
12595 
20340 

husu· 
sunda Fransız hükQmetinin yaptığı tek
lif ve plan diğer devletlere tamiuı edil
mekteyken, diplomatik mahafili endişe 
ye düşüren yeni bir vaziyet baş göste~ 
mi1tir. 

Bu da, Portekizin müşterek diktatör 
leri reisicumhur Karmona ile Başvekil 
Salazarın Fransanın bitaraflık teklifi 
karpsrnda sükUttur. 

Bitaraflık istenen hlikiimetlerden 
yalnız Portekiz hükumeti bugüne ka
dar hatta "prensip itibarile bile,, Fran
sanm teklifine muvafakat etmemiştir. 

Portekiz olmaksızın da bitaraflık 

hususunda hiçbir itilaf vücuda gele
mez. Portekiz yolu ile gene ispanya 
ya gire<:ck olduktan sonra herhangi su 
retle İspanyaya cephane gönderilmesi• 
ni menetmek faydasızdır. 

Bundan başka Sovyet Rusyanm mu 
favafakati Portekizinkine mütevakkif 
bulunuyor. Almanyanınki ise Sovyet 

Rnusyanınkine bağlıd ır. 

Daha isyanın ilk gün1erindenberi 
Portekiz asilere yardım için elinden 
çeleni yapmaktadır. 

E-s~ı kraun alakası 1 
Pragdan Morning Post gazetesine 

bildirildiğine göre Romadan bir İngiliz 
plotun idaresinde hareket eden bir A· 
merikan tayyaresi Viktor Uroti ve 
ignazyo Lusto isimli iki İspanyolu, 
Mariland civarında bulunan İspanya 

kralı Alfonsu ziyaret getirmiştir. 
Bu iki nUfuzlzu İspanyolun eski İs

panya kralile şu zamanlarda teması dik 
kati cedbetmekte ve harektı alaka ile 
takip edilmektedir. 

illusollnl ansızın Romaya dBndU 

Londra, 1 O - Roma dan buraya 
gelen bir habere göre yaz tatilini geçir
mek üzere Romadan ayrılmış olan Baş 
vekil Musolini alelacele hükmet merke
zine dönmüştür. 

Musolininin avdeti, İspanya mesele" 
leri hakkında Fransaya verilecek cevap 
la alakadar görüliiyor. 

Eski İspanya kralr Alfons, Viyanaya 
gitmiştir. 

Norveçte yaptığı bir seyahatten dö
nen eski İspanya reisicümhuru Zamora 
Hambnrga gelmiş ve oradan Parise 
hareket etmiştir. 

Aslf erin vaziyeti 
Londradan gelen haberler 1s· 

t'anyol asi kuvvetlerinin iki koldan 
birleşip Madrit üzerine yürüdüklerini 
bildiriyor.Bu haber taahkkuk ettiği tak 
dirde Ma<lritin sukutuna intizar edil
mektedir. 

Hükumet kuvvetlerinin Badojozda -
ki vaziyeti ümitsiz görülüyor. Ast kuv 
vetler, şimdiden şehrin her yanını mu
hasara etmiş bulunuyorlar. 

HUkOmetln vaziyeti 

Dahiliye nazırı, asilerin Burgos, Val 
ladolit ve Gordobada kuuvveimanevi • 
yelerinin krnlrruş, yiyecek ve içecekle
rinin kalmamış bulunduğunu bildir
mektedir. 

Madritte vaziyet normaldir. Şehirde 
elektrik cereyanı kesilmemiştir. 
Ovicdo asileri tamamen teslim olmuş

lardrr. 50 kadar ölüleri, bir çok yarah 

Bartın vapuru 
kaza geçirdi 

s .. giltere ve Fransa.da da yaptı. 
' (Baş tarafı 1 incide) Nikahla evlenmiş olduğı~ seksen ka. 

yatan yüze yakın kayıkçı da güverteye dmdan başka daha bir çoklarına izdi. 
fırlıyarak simitlere sarılmışlardır. Ka- vaç vadederek niı;ıanlanmıştı. Ancak 
dın ve çocuklarla diğer yolcular bu hal tam yirmi senelik karlı muvaffaldyet
karşısmda bUyük bir telaşa düşmüşler, lerden sonradır ki polisin eline düştü. 

lira 3000 
kazanan 

19100 
1000 

lira kazananlar 
4350 27618 

bağırmaya başlamışlardır Amerikanın Filadelfiya şehrinde 

Yolcular vapurun sol tarafına hU- Madam Kamp adındaki .zp..ngin dul, ken 500 )fra kazaD&Dfar 
cum ettikleri bir sırada vapur siklonun dini toptancı elmas taciri diye takdim 5694 25304 10160 
tesiriyle aksi istikamete, sağ tarafa eden Engel ile tanışmakla cidden ae- 4648 17617 26097 
doğru yatmıştır Geminin mUrettebatı vinç duymuştu. Kadın Amerikanın en 

1079 15186 21815 
anbarlarm kapaklarını kapamışlar, vol nadir elmas kolleksiyonlarından biri· 16433 25014 998 cularm bir tarafa. birikmelrine manı ne malikti. 

. 25423 
olmuşlar, güverteye çıkanlan kamara- Engel bu kolleksıY,ona gözünü dik-

8012 

9772 
23~ 

23154 

la.rma. sokmuşlardır. miş ve en kısa bir zaman zarfmda ele 
Bu mücadele bir saat kadar sUr- geçirmişti. Fakat, Amerikada talU 150 Jlra k8Z8DaOJ&r 

mUş, vapur kaptanın hUsnü idaresiyle kendisine yardım etmedi. Çünkü ara· 
devrilmekten kurtulmuş. dan bir gün bile geçmeden yakayı ele 

Kaptanın söylediğine göre, Bartın verdi ve pek kısa süren bir muhake
vapuru bir hortum (siklon) tehdidi al- mede!ı sonra on yıl hapse mahkum al
tında kalmıı;ıtır. Kaptan, bir şimşek zi- do. 
yası altında havaya suların hortum ha. İşte birkaç gün sonra Sing _ Sing 

20052 
2607 
9713 
8273 
13868 

11386 
53 

11161 
27358 

7891 

1778 
23753 
28172 
24614 

146655 
21319 
25124 
10914 

15262 23340 

29755 
13394 
14703 
17701 

lindeyükseldiğini görünce vapurun bur hapishanesinden çıkacak olan Engel 100 lira kazananlar 
nunu sütuna doğru çevirmiş. Siklon böyle bir adamdır. 
birka; defa vapuru sallamış. Kaptanın 10747 27247 26052 21413 

manevrası sayesinde de vapur devril-----------------·• 
5
047 27411 5849 28073 

mekten kurtulmuştur. • Bu·· yu·· k 12827 
28830 28751 26419 

1 

6513 45847 5114 20905 
Vapurdaki yolculardan bazıları ıs . 5620 22379 19125 8632 

tanbula gelince Deniz Ticaret müdUrlü. mu•• saba kam ··z 24612 1334 13244 1618 
ğüne giderek, vapura fazla yolcu alın · 5279 22662 10496 4545 
dığından ve güverte yolcularına ait 0 • Büyilk müsab::ıkamıza iştirak e. 11711 7505 30607 
lan yerlere tavuk, horoz sepetleri, ökü'.~ den okuyucularımız tcpladıklar! re ı 29337 33123 9217 
ve koyun, konduğundan şikayet etmi~· 1 sim parçalarını sırasına koydttktan 1461)8 15513 

lerdir. ve ~orulan Uç sualin cevabını verdik. 17693 16149 
Ha.ttA. yolcular, vapurda telaş baş· ten sonra mufassal adreslerile bera ı 5975 

15056 24057 

13552 

7499 
5569 
7980 

27074 
6794 

22325 
18530 

1807 

gösterince tahlisiye sandallarına ko- ber, Ankara cadiesinde Vakit kü. 
şuşmuşlar, fakat sandalların ağızla- tüphanesine getirerek mukabilinde 
rnıa kadar kavun ve karpuzla dolu 01• bir numara alacaklardır. 50 lira kezanaQlar 
duğunu görmüşlerdir. 

4957 7179 8773 
465 10213 23212 

22669 16755 23376 
20619 8971 15486 
7484 28817 9626 
6468 15787 19112 

28658 29522 22185 
6330 683 13289 

20194 2916 11034 
20018 7452 6006 
19354 25807 4107 
21760 22406 21379 
15112 25047 12671 

2735 18506 20753 
13834 15570 4447 
13627 988 173 
21017 2699 6545 
25215 2203 13414 
3987 24289 1472 

28863 194 78 135'24 
7381 13519 24784 

29321 16671 19044 
2162 13151 22648 

14267 7772 17250 
1685 8734 3294 

25634 1666 17776 
20482 7087 15764 
13888 15062 14980 
17156 ~~1s1 3328 
6282 ~~482 16357 

26504 9860 3600 
28870 676 5589 
13737 20543 9479 

1144 1372 561 
18003 1608 6875 
21637 7424 27607 
9663 1935 15573 
7653 18755 1748 

19769 17270 20327 
4901 1358 19140 

16007 18100 23645 
8820 13720 26333 
9912 9598 563 

Liman reisinin sözleri 
19559 3408 

1813 
13475 14193 12537 
18899 10263 5155 

vaplarda uzun uzadrya tafsilata rn· 23358 58076 13441 
27494 13171 15176 

511 
21599 
2932ı 

52• 
1a119 
241' 

23446 
2779~ 
20113 
2631~ 
25150 
~ 
4746 
125' 
746S 

22393 
6616 

24,ıı• 
25930 
293S9 
61~· 

1s11Z 
15442 
s2Si 

ıss91 
241i3 
10426 
1Hs6 
22631 

21912 
14533 

Polis bilmeceleri için verilecek cc· 

1

. 

Bu sabah İstanbul Ilınan reisi ile zum yoktur, yalnız neticeleri birer, 11942 5524 O 3 

go··ru"ştu"'k. Bartın vapurunun geçirdi - ikişer kelime ile bildirmek kafidir. 
10378 10738 

22697 9 3 27458. ./ 
19355 12628 124492 12947 28592 -:.1 d 

ği tehlike hakkında dedi ki: Cevapları posta Ue göndere. 28463 22791 16371 19832 18696 oıı·mpı·yatlaru~ 
"- Henüz rapor almadık. Tahlisi· cekierin, hallettik1eri resinı ve sual 8569 27171 29171 17107 14319 

ye sandallarına karpuz doldurulması Jeli 1 19154 6755 28765 21833 6~30 bu g u·. n 
hakkındaki şikayetleri tetkike derhal (UABER gav·tı:,si büyük masa. 15841 7300 7374 28622 28 6' 
el koyacağız. Her hangi bir iskeleden baka memurluğu) • 8283 340 4705 23877 27531 Berlln 11 (Sureti mahBusad• ~o~ 
ayrılan vapur, liman memurları tara- lstanl>ul 24183 13819 21926 9436 4008 derdiğimiz arka.4aşımızdan tele ıı 1 
fından kontrul edilir. Biz, buradan !?İ· I Adresine gönde>rmeler\ rica olu la) - Evvelki ..,;ın karşılaşan ptt .ı~ 

~ ı B "bil .1 8733 866 20619 7123 12454 .,... tt" 
derken vapurları gayet dikkatli mua. nur · u gı erın sırıı. numart>.Jarı Avusturya futbol maçı Perunl111 " 
yene ediyor, ondan sonra hareket mti· 1 po~ta ile kendilerine gönderilecek. 1 8293 7317 8620 24297 23012 biyeti ile bitmiQti. ı.if 

t ·r Anc h h · · yrıc ~· ' 27944 20453 19607 17 56 23595 -s l' saadesi veriyoruz. 1 • a unun ; çın a a :.aer. Devre arasında Peruluiarırı (f 
Bartın vapurunun Karabigada kı:ın- ı lerıne mufassal adresleri yazılı ve 23989 24339 27959 19093 7945 oyuncu değiştirdikleri şayi oıınuŞoll-

trol edilip edilmediği tahkikat sonur.- P~ııu bir zarf r,;dndermelE'ri H.zım 8289 623 22994 20835 15876 bunun üzerine Avusturyalılar dll 
ı dır 18294 22416 6185 22810 28158 di 

da meydana çıkacak, mesufü varsa ta 29288 piyat heyetine itiraz etmişler r. <''' 
bii cezalandırılacaktır. ,, Müsabakaya istirak edenler= ve. Z1139 22617 28614 2146 Heyet maçın tekrarına karar ,.l 

(Bu mevzu üzerinde mühim bir şi 
kayet ,, foıcii sayfarmzdadır.) 

Güneş klübünilo 
teşeli kiirü 

ril~n numaraların kayhedilmemes! 1 21204 14101 3389 9520 506 miş ve saati de ilan etmişti. l\flls, ç'~ 
bilhassa rica olunur. 28858 12014 2573 2423 4617 zamana kadar Perulular sahllf' A~ 

l5 Ağustostan ~onra göndNilerı 854 1667 8644 10030 26394 madrklarından maçın hakemi de~ 
ı ::..c.:e.'ı ı•a•p•l•a•r-1~.rıl•H·''-e'f•i•lm-i.ı.ıe .. c .. e .. kt•i--...: 9274 5093 2941 7242 28110 turyalıları hükmen galip saymıştı ~1tı 

1
--~- ----------- 13150 8537 18141 896 14496 Bu suretle Avusturya finale tt fi' 

Bebek sergisinden 11259 6111 2414 18088 13130 mıştır. Bu suretle AvusturYll111oli~ 
Güneş klübü genel sekreterliğinden 10240 13537 4822 14783 1162 kibl Polonyadır. Bu maç bugüt1 j:ı' 

bu sabah şu tezkereyi aldık: duhuliye kaldırıldı 2921 3379 25814 21985 8928 piyat stadında saat dört buçul<~tı" 
"Klübümüz güreşçilerinden Merain . Taksim bahçesinde Kızılay tarafın- 13292 7477 27608 12868 15215 bin seyirci huzurunda yapıJacS- ~~il 

li Ahmetle Yaşarın ilk defa olarak dan aç;ılan bey:ıelmilel bebek sergisi, 7 578 13778 16096 27319 25457 Bu son müsabakayı seyredec~6,ıi1 
olimpiyatlarda. bayrağmm üçüncülük her gün binlerce kişi tarafından ziya. 6867 2779 29762 6093 19651 lerce meraklı önünde saat P ~ 
,.e birincilik direklerine çektirmek su. r~t edilmektedir. 10090 5711 8583 16952 16604 güreşlerinde seremonisi yapıl''ıı 011 
retile gösterdikleri muvaffakiyet do. Bahçeyi ve dolayısiyle sergiyi gez- 17544 28499 24070 24817 22455 kendi kilosunda dünya şaınpfyoıt atil''' 
layısile her taraftan almakta olduğu. mek istiyenlerden şimdiye kadar alın- 73833 9874 14772 22710 524 Yaşar birincilik kürsüstinde 1~1~ 
muz kıymetli t<.'briklere ayrı ayrı te . makta olan 5 kuruş duhuliye bugün sa. 752 8949 28110 17676 28021 cek, bayrağımız şeref direğineb~ ~. 
şekkür imkanını göremediğimizden bu at 17 cen itibaren kaldırılacaktır. 29209 15774 21166 24958 cek, marşımızı da oUmpiyadtO r dJ!' 
hususta muhterem gazetenizin tava."i. Sergi 15 gün daha devam edecek· 22~29 5648 647 18960 11846 şert gününde bulunan se~/ 

..;....ı.__ __ ....x.imı~----------------------.l.J!S~u~tu~nuu~sa~~·~ıiwaLrı~mruu~l~aLdil~·~e~r~iz~.ı._ ____ ~t~ir~~------------------------...l._J6~2~6~0_J5~8~1!7 __ ~2~5~6~3~1~6~7~9~3__:2~5~2~9!8~~ecekletdfri L -~ 
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Vali muavini, kaymakam 
HABER - AlCtam Pottan 

1 Yazan 

\re mektupçular arasında Niyazi Ahmet 
v .~on tayinlerin tam listesi ~ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ___ __ 

0915 tu a.ımuavinla1,kaym&kamvemek mı urettinAkkoyunlununÇivrllkay 480 ene e el bu ün 
9491 

ııat~Uhır aruın4a yapılan yeni tayin makam lığına, Çivril kaymakamı Eşref S V V g 
[
- ta ıl Ve terfilerin yüksek tasdike ikti. Ergutun Muradiye kaymakamlığına, · 

-
ti eden listesi aynen şudur: Karaburun kaymakamı Muzaffer Gii. Ma carı· sta n l n meşbu r 

1
_, Ye .~aınsun \'ali muavfnlifine mülki. venin Pa tnos kaymakamlığına, Erciş 

ı9'1 lat ltıufettişlerinden Orhan Sami, Ma. kaymakamı Vasfi Bağa turun Karabu. 

L- llıa~a \'ali_ maaT:inlfğine Polatlı kay. run kaymaknmlığrna, }'inike kaymaka kumandan l Hon yad old u·0 

.Alll ,.~ a:nıı Kudret, Kastamoni ,·ali mu. mı Mazlum Yegülün Ahlat kaymakam 
40"' ... l ti li .. . #.) vJ kad· &'Jne Keskin Kaymakamı Abdül lığına, Ahlat kaymakamı Ata Şükrü 
~ ka .ı.r. Konya valf muavinliğine Ünye Aksoyun Datça kaymakamlrğınat Er. Yeniçeri A('lası, Padişahın gözü önünde tek başına 

)'e~lllaka:nıı Feridun, Manisa idare he. dek kaymakamı Esat Onatın Garzan düşman ordusu İÇİ ne atı idi ve şeref 1 i öl Ü me 
ta~ azalığına Konya Yali muavini Se. kaymakamlığına, Garzan kaymakamı 
da~ıvll8 idare heyeti azalıklarrna A Bedri Ozerin Erdek kaymakamlığına. b İle b İle kUCSk BÇİI · 

•t ll. . idare heyeti azasından Necip Beytüşşebap kaymakamı Cenap Aksu 150 bin kişilik Osmanlı ordusu Karaca bir top güllesiyle öldü. Bu, bU·ı ikiye böldü. Fakat kendisi de kalça-
Ga~llJa idare heyeti azasından Yehhi yun Aksaray kaymakaml ığına, Aksa. Belgradı sarmıştı. Askerin arkasında tün yeniçerileri müteessir etti. Onun smdan yaralanmıştı. Harp edemiyccek 

4g6 lda un, kaymakamı Mehmet, Adana ray kaymakamı Salahaddinin Kargı üç yüzden fazla top bulunuyordu. Bun• intikamını almak için yapılan umumi halde idi. Çekilmek mecburiyetinde 
:;el tı,i ~ heyeti azalığına mülki)le müfet. knymakamhğına, Korkuteli ka vmaka. ların yedisi tqtan gülleler atan havan hücum, dilımanlan müthiı surette yıl kaldı. Bu acıya katlanırken yeniı;eri 
zı• lllah en.ullah, Zora kaymakamı lstam, mı Cevat Özgürün Eleşgirt kayma. toplariydi. Yirmi ikt'I yirmi kadem dırdı. Yeniçeriler, gehrin varuşlarına ağası Hasana kızmağa başladı ve aske-
72~ «Urı~ıı~. ıdareler dördüncü şube mü. kamlııhna, Eleşgirt kaymakamı Pertev uzunluğunda aşın toplardı. Bu müthiş girdiler. Köprüye kadar ilerlediler. ri kendisine itaat ettirememekle itham 

131 ıııud .f~ne. Adana umuru hukukiye Dal mumcunun Korkuteli kaymakam . harp kuvvetleri, kale il.terine atef pilit- Honyad bu haberi alır almaz yerinden etti. 
736 >'~tl :r~ Dılanr, seferberlik müdüri. lığrna, Bozdoğan kaymakamı Kema. kürtmeğe başladığı vakit, lılacariartan fırladı: Hasanın bunda hiç bir suçu yoktu. 

1cı ~ili lrınci şube şef1iğine Uce kayma. Jin Gümiişhacı köy kaymakamlığına, büyili< bir felaketle karşı kartıya bu· - Buna imkan yok .. Bu yala,ndır, Fakat söylenen sözler ağırdı. Kendisi. 

1'i, ~~Celal, ikinci şube şefliğine Akhi. Gümüşhacıköy kaymakamı Akif al. Iunduğunu hissediyordu. diye diglerini gıcırdatmağa başladı. nin korktuğu sanılıyordu. Ağa bir an 
~~ ~akamaı Halil, Diviriği kay. tınayın Bozdoğan kaymakamhğına. İki yüz çektirmeden ibaret olan hı· Din nerede kalıyordu. Kendilerine durakladı ve sonra padi§ahın gözü 5--

S..O l"en lıgına Eruh kaymakamı Sabri, Elma it kaymaakmı SaHihaddin Erçi. ce donanma, Tunadan yukarı çıkmağa can.net vaad edilenler demek ölüm kor· nünde yalnız başına dUşmanlarm Uze-
5tt ~~ova kaymakamlığına Alaca kay. nin Siverek kaymakamlığına, Adıya. başladı. Bu kuvvet, düşman imdatları- kusu ile geri kaçıyorlardı. Kumandan rine atıldı. Bile blle eerefli bir öltime. 
5f1f «ot :nıı Sırn, Gölköy kaymakamlığına man kaymakamı Cemal Babaçın Elma. na karşı gelecekti. Kapistra.no, askerinin maneviyatını kuca.lc açıyordu. Muvaffak da old1L 
saf ~~; Be~~zı!. kaymakamı Murat Ni h kaymakamlığına, fıo;pir kaymakamı Ordu kumandanı Padişah Mehmet, kuvvetlendirecek yeni bir usul keşfet- Fakat korkak olmadığım canı pahası. 
52' ltbur aşkopru kaymakamlığına Lüle. Nureddin Aydınrn Pazarcık kayma. vaziy~tten memnundu. YUzde yUz mu.. ti. Hücuma geçen yeniçerilerin üzerle- na isbat etmekle .. , 
719 lııak raz~kaymakamı Kemal, Zar kay. kamlığına, Pazarcık kaymakamı Naft vaffak olacafmı umuyordu. rine ateee verilmiş kUkürtlü çalı de- Bu harpte yirmi dört bin Türk te-'1' luıe~ll'llrgına Mutki kaymakamı Bedii, Gürocağın kaymakamlığına, Baybut Macaristan ordulan kumandanı metleri attırmağa başladı. Bu, hakika·ı lef olmuştu. Üç yUz top galiplerin eli-
4'6 "ahiy:.gaz kaymakamlığına Beyoğhı kaymakamı Zeki Ozenerin Çarşamba Honyad, ne yapacafnu pşmnıf bir va- ten müessir bir wnıldü. Kaleye kadar ne geçti. 

•~ıer k"ı :nıiidürü Suphi, mahalli fda. kaymakamJığrna, Çarşamba kaymaka. ziyetteydl. Mevcut kuvvetleriyle mu- yanaşan yeniçeriler geri çekiJmek mec- Bu büyük muvaffakiyetin eerefl 
ı'tS ~ı· oycülük şubesi müdürlüğüne mı Hamit Onatın Bayburt kaymakam. kavemet imklnınzdı. En lyl çareyi ehli buriyetinde kaldılar. Hıristiyanlarm Honyadın idi. BUtiln dUnya galibi tak. 
~ ~ ıp k~ymakamı Baha, Iskilip kay. lığına, Hizan kaymakamı Yahya Ömer lalip ordusu hazırlamakta buldu ve din kuvvetleri tekrar kabarmıştı. dir edecekti. 

15' ~tti ~lıgına Nevşehir kaymakamı Eyretkinin Söke kaymakamlığına, bunu yapb. Harbe ittirak edenlerden Bu fırBatm bir daha ele geçmiyece- 11 Ağustos, 1456 yılı ... 
~~Tutak kaymakamlığına Sındırgı Datça kaymakamı Hüseyin Papu!;~U. ölenlerin bUtUn gUnahlan affedilecek. ğini düşünen kumandan: 480 sene evvel bugUn, Honyad göz-
llıaıc akaını Mu1.aff er, Selifke kay. oğlunun Finike ka) makam lığına, Is. ebedi cennete kavupcalrlardı. - İla namına sizi hUcuma davet lerinl ebediyen hayata kapadı. Tarili 
d~aınhğına Göle kaymakamı Vasfi, tanbul maiyet memuru Şahap Tarımın Cennet vaadi tesirini g&rterdi. A:r. ediyonım .• emrini verdi. onun mftmn için fU satırla.n yazıyor: 
9'\tt ::Yazı!ca kaymakamlığına ~ydi. Hizan kaymakamlığına, Midruç kay. vakit içinde kumandanın ma!yet!nde Derme çatma ordu emri dinledi ve "Honyad bu galebesinden sonra çok 
le~it '- Yına mı Ömer Fuat, Seydi. makamı KamiJ Yıldınmın Alaca kay. tsa namına yürildU. yaşamadı. Bu son muharebenin yorgun-
L_ .. aYm ka 1 ~ altmış bin ldtillk bir ehll l&llp Jnıvve- ·nın adı"' 1 "atnı a m ıgına Tutak kayma. makamlıfına, Midyat eski kaymakamı kuvve ka.ak 4e k Mehmet, askerlen duram gı- uklan, muhasara. esnasında almış ol. 
~le k Celal Kartal kaymakamlığına ti toplandı. Bu t ' yne ' nı, topların elden alınacağını görUyor- duğu yara, gömUlen cesetlerden çıkan 
~ ... l .. aYınakamı Bahri, Şile kayma. Rifat Kökerin Suruç kaymakamlığına, saban, kılıç fle harbe huırlanıyordu. du. Yalın kılıci eline alarak ileri atı]. k kul ldd tr bi 
•• 
1 
... ){1tına c:.--ferı'hı--r kaymakamı Zih. Fatih kaymakamı Haluk Nihat Pepe. Esnaf, köylU, talebe, dilenci ve papula 0 ar, onu ş e ı r srtmanm pen-

'I ~ ~ dı. nk rasladıgıv bir hıristiyanın başını çesine attı ve süril' • kledı' b' o yinin Çankaya kaymakamlığına, Ka. kanşık olarak kurulan ordu, ölümU gö- .,, 
lt ka cae)j mektupçuluğuna Yakılke. rak~ kay}Dakamı Şevketin Adıya. ze &lmı•ı. Hatta çoiu, ölerek cennete 
lııh..hlY~akamı Fehmi. Giresun mek. '" 
t~~=~uguna Afyon Karahisar mek. md an taka~lak?m~~ksğ:ınka pakten ve yeni. kavuşmağı tercih ediyordu. 
r~-.. A en yın erı yu e tasdike iktiran H d bun1 rd ı......k Osm 1 "~i S " ziz, Muğla mektopçuluğuna t • ti onya , a an uog a anı 

llı~lct av§an kaymakamı Hayri, Çoruh e mı~ r. donanmasına mtısavf olarak iki ytız 

~ı, ~~ulufona Rize mektupçusu Ce. ···········-···-·-·-······················-····-·····; çektirmeden mürekkep bir lıice donan
~>"bı ze mektupçuloğuna Arpaçay D •• y ı ma ile yola çıktı. Karşıla§Dla, Macar-

11 akanu Mesut tayin edilmiştir. Un Ve 31Jn 1 larmlehineinkişafettiveazvakitiçin 
llııı l1d nmumt ··r tt' l'k • t T .. . 1 de Osmanlı donanması perişan bir ha-
L 11,_\'fr ~u e ·~ '. emnıye ercume Külhyatı : 
~htı muavfnı Azmının Kemah . . ı le getirildi. Mehmet, direkleri kml• 
.\~lf nkaınJığına, Kemah kaymakam· 1~ kıtap olacak~ır. 58 zı çı~mıştır: 1 mı§, tayfaları telef olmuş donanmasını 
~ lta~:nıl Koramanın Midyet kay. Muracaat mahnllı: VAKIT kıtap evı 1 fazla seyredemedi: 
~lç~~ıgına, l>ivrlği kaymakamı Adil ....... ; ........................................... -...... - Dügmanın eline dUşUrmeyinlz . 
~1'1~n Uşak kaymakamlığına, Ço. Zayi beyanname Hemen yakınız. emrini verdi. 
'-~,~upç~su Hüsnünün Hekimhaıı İstanbul ithalat gUmrtiğlinün 2194 Biraz sonra kırık dökUk donanma 
t_sUJ>h· lllhgına, Hekimhan kaymaka. sayı, 28- 6 - 935 tarihli beyanname-ı kızıl alevler arasında çatırdvarak ta
ıa~lla, 1 Aktanın Arpaçay kaymakam sinin birinci nilsha.sı muamele esnt!• mamiyle perişan oldu. 
~lııll _!Cangal kaymakamı Cemal Gök sında zayi olduğundan, zayiinden hir Karadaki harp de Mehmedin yüzU
~hall krdahan kaymakamlığına, Ar. nUsha çıkarılacağından eskisinin hilk· nU gUldiirmedi. Muhasarayı çok ma. 
~,_ut ~makamı Sait Yücenin Gün. mü olmadığı ilan olunur hirane idare eden Rumeli beylerbeyi 

~~~ s.~::~~!ı:'' ~e:~~ :~: lstonbul Mlllt EmU\k MUdftrlOğftnden: 
~41ıa~' Kartal eski kaymakamı Maıhammen kıymet 
~"'8. Yenfee kaymakamlıfına, Lira K. 
>1, ka ka7lnakamı Haşim GUnayın 
~ ta-_ ~ınlıfına, letanbul sldl Büyükçarıı : Kazazlar sokaiı e.ki 40 aayıh dük· 
~hı.~ •eıa kanın tamamı. 250 ... ~ ~llll uru Nallfn Kuşadası 
~lllt 11ına, Bey§ebfr kaymaka_ Kadıköy Caferağa mahallesi Nazım bey aoka-) 
\~lıftBabaofıunan Manyas kay ğı yeni 2/ 4 sayılı. ) 
~"il ıc.:r Da, Menemen kaymakamı Kadıköy : Caferağa mahallesi Çanakkale ıo· )~ 
-~ t •tekinin GalcUk kaymakam. kaiı yeni 14 saydı evlerde firarı) 
~ tr;:•nt O.maniye kaymakamı Andromahiden •metruk ev eıyaıı.) 1 7 4t 
~.kclla, -=e~~ Menemen kaymakam. Kadıköy • Caf erağa yoğurtçu çe•meai tokaiı 
~.~eti .. Ynıakamı Niyazi Kızıl. • y 

,~ ... ' ka1makamlıfı~ Tire eski 35 No. yeni 33 sayılı arsanın ta· 

~~l'. IJ.:ıı.n:~§~:!ff<-! 
~ 

Ta§kınlıkUJr dUnyanuı her yerinde!... Diyorlar ki, ~tyruklu yıldızların kür~ 
miu yak~ G8abı bozarmtş ... Acaba öyle mi oldu dersiniz, ... Şu yukankıı 
tramııay, Jlarsüyada, nakliyat ücretlerinin artmaM alm.Jhine yapılan bir nü. 

mcıyi§te halk tarafından dtvri1miştir. 

CpüUme 

rekoru 
>~l' tc.~ Setlk Ya,.nn Ergani Os. mamı. 919 36 
~ "-Gd1lıt akaaabfına, Zanapa nahf. Boğaziçi Boyacıköy Koru caddesi eaki 15 il& 
\il ı-.ııtrııa Hakkının Çermik kay. 13 mükerrer ve 15 yeni 7 ili. 17 ve 68 
\, 1Sancaı ' Cermik kaymakamı Ad. sayılı dört dükkanla iki araamn 66/ 
~ ltıll q,

1
n Beyşehir kaymakamlığı. 120 payı. 635 25 

~~ Göyntiac~mı Salahaddin Kıp. Osküdar Selimi Ali mahalle ve caddeaı· eski ~Ilı llları11da aymakamlığına, hukuk ı 
~Qr 1'iıtta Si~ Bedrinin ligin kayma. 363 yeni 343 sayılı dükkinın tamamı. 500 00 

Bu kız tam 467 defa öpülmüştür. 

Yarııların en akıl ve hayale gelmi
yenlcri Amcrikada yapılır. Geçen hafta 

ı Holivutdada öpüımc yarı§ı yapılmıı· 
' tır. Bunda Mis Andrca Lecda öpülme 

rekorunu kazanmıştır. Güzel matmazel 

\,~ittin' S lıfke kaymakamı Recai Kurtulut : Çetme meydanı eski 78 yeni 76 ıayı-
'111 taş kayatıyer kaymakamlığına, lı arsanın 20/ 240 payı. 12 00 
~~dalar .;:akarnı Şe\.·ket Altınale. Kadıköy : Rasimpafa mahallesi Çayır caddesi 
ııı,~ lftatnı s ~makaınlrğına, Pertek eski 42 sayılı 294 metre murabbaı ar· 
l~r:ıtrılrftna aıp GitnUn Kangal kay. 1171! 
~-~ hıqu/ lstanbul Belediye ve sanın tamamı. ~ 00 
~}ıı-ı'-'eıtın11

1~e tnemurlarından hu. Kuzguncuk Pata limanı caddesi eski 132 yeni 139 
''""altaırıırf ah:nıut Nedimin Ünye sayılı 324 metre murabbaı arsanın 
-., lıllstıyeına, İstanbul Belediye ve \ tamamı. 630 00 
~-~ "" ~lill tne:nıorlanndan hukuk Yukarıda yazılı mallar 18/8 936 salı günü saat 14 de peıir, 
~\t·~tt ltaYlıta~lre kaymakamlığına, para ve aç.ık artırma ile ıaiıillcaktll'. Satı1 lıadeline istik:an da· -..;:q ~Y'rtaaL- tnı Rauf Demirtaşın 1 
~~ı llııa l\Cllllhğına, Bolvadin kay. I hili ve% de bq faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. stekli-

üç tane pratöneri yorup iskartaya çıkar 
mıştır. 

·~lllhfı lt.a11t 'Onaltn Beşiktaş lerin % de yedi buçuk pey akçc:erini vakti mnayyenin~en evvel 
lla. M ... _ .. u __ ,_ _ --1-------'----.La.ı!IA..----------------~~-...__-
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Grek o - Romen 
güreşlerin ilk günü

1 

Yedi nlüsabakanın üçünü 
kazanan Türk takımı 1 

dördünde mağlup oldu 
1 Berlin, (Sureti mahsusada gönder. da aynı vaziyet tekerrür etti. Çek, bir-
1 

öiğimiz arkadaşımızdan) - Olimpiyat çok ~yunlar yapmak istiyor, Nuri bü
§ampiyonası Greko - Romen güreş mü- tün kuvvetiyle mukavemet ediyordu. ! 
sabakaları bu sabah, gene serbest gt. Bu dene böylece bitti. Üçüncü devre 
reşlerin yapıldığı muazzam Doçland- Çek, alta geçti. 
hale salonunda başladı. Bu devre Nurinin oyun yapmasınr 

KUçUk HUseyln • Pertunen istiyoruz ki, demin Çekin kazandığı pu-
(Flnland iya) vanı telufi edebilsin. Fakat Nuri bü-

Güniln ilk iki güreşini bizim Küçük tiin gr.yretine rağmen oyun yapamr
Hüseyin, son defa lstanbulda karşılaş- yordu. Ve müsavi cereyan etti. Ne:ti
mış olduğu Finlandiya şampiyonu Per.! cede hakemler Çeki galip ilan ettiler 

tunen ile yaptı. Saim • Onelaer (Belçika) 

Frogranı 
~ Y ~ lYı lfD IK lYı 

m lYısaı!Q)akaıllaıır 
Sabah: Eskrim, yüzme, jimnas

tik, kürek. Öğleden sonra: Eskrim. 
hokey, futbol, yüzme, basketbol, 
boks, jimnastik,' kürek. Akşam: Yal· 
nız boks vardır. 

Biz, bunlardan yalnız eskrim ve 
boksa giriyoruz. 

Vaı ıro ırn !KD 
m lYı ~a IQ)aı ka Da ır 

Sabah: Eskrim, yüzme, jimnas

Olimpiyatlarda 
Macar.stan ik.ncl o2ablllr mi ? 

Berlin (Hususi). -
Bugüne kadar muhtelif sahalarda 

yapılan atletizm, siklet kaldırma, esk" 
rim ve serbest güreş müsabakalarının 

adedi yirmi dokuzu bulmuştur. Bu yir
mi dokuz müsabakadan on birinde bi" 
rinciliği Amerika kazanarak büyük sayı 
farkile başta gelmektedir.Bundan baş
ka gene Amerika bu müsabakalarda: 

!stanbuldaki maçlarda bir kere Hü
seyin Finlandiyalıyı, bir kere de Fin
landiyalı Hüseyini yenmişti. 

Müsabakanın on dakikalık ilk deY• 
resi ayakta, iki tarafın da tutturduğu 
hafif bir itişme temposuyla geçti. Dev. 
re sonunda hakemler ittifakla berabere 
kararı verdiler. 

Bu geceki ikinci güreş, hastalığı tik, kürek, binicilik. Öğleden sonra: 
dolayısiyle ne vakittir ringte göreme- Eskrim, hokey, hendbol, yüzme, bas
diğimiz kıymetli güreşçimiz Saim, Bel- ketbol, boks, jimnastik, kürek bini· 

6 ikincilik, 1 üçüncülük, 5 dördün
cülük, 8 beşincilik, 5 altıncılık kazan
mıştır. Amerikadan sonra diğer millet
lerin başında beş birincilik ve yedi ikin 
cilikle Almanya gelmektedir. Şimdiye 

kadar yapılan ve bundan sonra sırasile l 
gelen müsabakalara bakılacak olursa 
Amerikanın gene umum! tasnifte bü" 
yük farkla olimpiyat şampiyonu olaca
ğı anlaşılmaktadır. Almanlardan sonra 
en iyi vaziyet beş buçuk - altı milyon 

luk nüfusuna göre dünyanın en sporcu 
milleti olan Macarlardır. Macarların 

yakında, birkaç gün daha sonra Alman 
lan da geçmesi ve olimpiyat ikincisi 
olacağı muhtemeldir. Zira Macarların 

olması muhtemeldir. Zira Macarların 

en ziyade güvendikleri yüzmeler hı:: 

nüz başladı. Yüzmede de diğer spoı

larda olduğu gibi Macarlar Avrupanın 
en kuvvetli milletidir. 

Kur'ada Finlandiyalı nlta düştü. 
Hüseyin bu fırsattan istifade ederek 
oyun yapmak için çok çalıştı. Fakat 
Finlandiyalı oyun vermedi. !kinci dev
re de böyle bitti. Üçüncü devre Finlan. 
diya~ı üste geçti. (f da Hüseyin gibi ça
lıştı. Fakat Hüseyin de oyun verme
di. Hatta iki kere liste geçerek puvan 
aldı ve bu devre de böylece bitti. 

Ayr~~ta yapılan son devrede biraz 
didiştikten sonra Hüseyin bir OyUn 
yapmak isterken kendi oyuniyle alta 
düştü ve bir türlü alttan kurtulamadı. 
Finlandiyalı bir aralık Hüseyine arka 
arkaya birkaç çift klc taktı. Hüseyin 
bunlar dan güçlükle tuş olmadan kur
tuldu. Fakat puvan kaybetmişti. 

Ma.ç, Finlandiyalının son dakikada 
kazandığı puvanlar yüzünden galibiye
tiyle bitti. 

va,ar • Nlclsen (Danimarka) 

çika şampiyonu Onelaer ile yaptı. cilik. Akşam: Eskrim ve boks. 
Saimin son vaziyetini bilmediğimiz Biz, bu müsabakalrdan eskrim, 

halde hepimiz bu müsabakadan ümit- jimnastik ve binicik kısımlarına iş-
var görünüyorduk. tirak ediyoruz. 

Bugün, bizim bUtUn güreşlerde ol- ______________ _. Suat ERLER 

duğu gibi, bu müsabakanın da ilk da· =ıu=b=i=y=et=l=er=i=n=de=n==m=a=h=ç=u=p==v=e==m=i.ı::.t=e=es=s=i? 
kikaları iki rakibin ayakta didişmesiY.- memi~ gene mağlup olmuştu. olduğu pek belli bir tavırla ringe çık-
le geçti. Mustafa • Bobrs (Macar) tı. Ve bu kötü hatırayı unutturmak is· 

Bizden günün beşinci güreşni, ser- termişçesine, daha ilk andan itibaren 
best güreşteki mağlitbiyetinden dolayı çetin hamlelerle rakibine saldırmağa 
ağır bir sinir buhranı geçiren, fakat başladı. Fakat !talyan hiç de boş bir 
şimdi iyileşmiş bulunan BUyUk Musta• adam değildi. !ki rakip rle uzun bir 
fa, Macar şampiyonu Bobis ile yaptı. müddet birbirini yokladılar. Güreş a .. 
Mustafa rakibiyle 5 dakika hiç bir ne· yakt.ı bir didişme halini aldı. Ancak 
tice vermeden ayakta bir itişme yap- 6 ncı dakikada Çoban güzel bir bel kap
tıktan sonra, 5 inci dakikada, bir bel maile rakib:ni yıktı, altına aldı. Fakat 

Fakat Saiın bu vaziyeti uzun sür
dürmedi ve ani bir hamle ile rakibini 
altına aldı, ezmeğe başladı. Belçikalı 
alttan kaçmak istiyor, fakat Saim hı· 
rakmıyordu. Tam sekizinci dakikada 
Saim rakibini birdenbire çevirdi ve tuş 

yaptı. Hepimiz sevinç içinde kalmış
tık. Halbuki tuş minderin hemen kena
rında olmuştu, sayılmadı. 

Güreş tekrar başladı. Saim rakibini 
altında tutmakta ve hakim güreşmek• 

te devam etti. Birinci devre hakemlerin 
ittifakiyle Saimin galip vaziyetinde 
bitti. 

Bundan sonraki devre, galip vazi
yette olan Saim, güreşe birinci devreyi 
bitirdiği şekilde devam ettirmek iste. 
diğinden Belçikalı altta olarak başla
dı. 

kapm-:ı. ile rakibini yıktı. Fakat Ma. İtalyan çabuk ayağa kalktı. 
car tu~tan kurtuldu. Güreş gene ayakta yapılmağa baş-

Biraz sonra da tekrar ayağa kalktı landı. Ve birinci devre böylece bitti. 
ve ant bir oyunla Mustafayı altına al- Hakemler berabere karan verdiklerir.· 
dı. Mu~tafa da bu vaziyette çok kal- den kur'a atıldı ve Çoban alta düş~ü. 
madı. Ve bir anda ayağa fırlıyarak ra. İtalyan büyük bir kuvvet sarfederek 
kibini tekrar kaptığı gibi yıktr. Bu bu fırsattan istifade etmeye çalışıyor
sefer Macarın sırtının yere gelmesine du. Bil' aralık tek kle taktı. Fakat bu 
ramak kalmışken kurnaz güreşçi min- bir netice vermedi. Çoban güzel kapa
der dışına kaçtı. Tuş orada oldu ve ta- nıyor, oyunlardan kurtuluyordu. 
bii s.ıyılmadı. Bundan sonra iki rakip üçüncü devre İtalyan alta geçti. Ço
bir müddet de ayakta güreştiler. !kisi ban r3kibini adamakıllı hırpalamağ:ı. 
de birbirine oyUn vermiyorlardı: başladı. Fakat bu da hiç bir netice 

\ 

Olimpiyat 
haberleri 

Greko Romen 
güreş . 

Yarı orta sikletler finali: Bir:ı: 
Svedberg (İsveç). !kinci: Schsf. 
(Almanya). 

Hafif sikletler finalı: Birinci: J{ 
kela (Finlandiya). İkinci Merda l 
koslovakya). 

Hokey 
Macaristan Amerikayı 3 - O ııı 

lup etmiştir. Hindistan takımı 9 / 
Japo..ı takımını yenmiştir. 

Bisiklet 
100 kilometrelik yol yarışı: tf 

ci Cha1pentier (Fransa) 2 saat 33 
kika 5 S. İkinci: La Pebie (Frafl5 

2 saat 33 dakika 5 1/ 10. Üçüncü: ~ 
verg~lt (lsviçre), 2 saa.t 33 daki\c.,. 

4/ 10. . 1 
Milletler arasında tasnifte: ~ırıı;: 

Fransa. İkinci: tsviçre. Üçüncu: 
çika. 

Jimnastik 
Yedi eksersizden sonra ekiP1 

tasnıf!: Birinci: Finlandiya, M~3· 
''il' !kinci : Yugoslavya, 463.001. üçU 

Japo:ı. 443.228. 

Denizcilik 
Olimpik yole müsabakaları: !3! 

ci: Felemenk, olimpiyat galibi. 11<1 

Almanya. Üçüncü İngiltere. J!i 
Star tipi: Birinci: Almanya ... ~(.. 

pi yat galibi. lkinci: İsveç. Ü çünctl · 
lemenk. 

Su topu fe' 
Felemenk, Ürüge'ye galip. 

menk, Aınerikaya galip. / 
F.rs.nsa, Çekoslovak takımını ~ 1 

yenmiştir. Macaristan 10 - 1 ~-~ 
tereyi mağlup etmiştir. tsve<; 6 _.., 
viçreyi yenmiştir. Avusturya tılıı-'1 

yı 6 - O mağlUp etmiştir. 

Hendbol 
Romanya, 10 - 3 Aınerikll).ş 

li~ .~ 
Tramblenle a.tlama. Erkekler· 

huri ı tlamalarm neticesi: Birinci !il 
gener (Amerika) 7486. !kinci: '\ 
(Amerika) 724 7. Üçüncü: Schil18 

(Jap0nya) 7002. 

Bizim ikinci güreşte Yaşar, Dani
markalı Niclsen ile yaptı. Müsabaka· 
nın !Ik devresi sert itişmelerle tama
men :nüsavi bir şekilde ayakta geçti. 
Danimarkalı, vücut itibariyle Yaşara 
sok benziyordu. 

İkinci devre için atılan kur'ada Da-

Fakat hakem, oyun yapılmasına 
meydan kalması için rakipleri ayağa 

kaldırdı. Güreş bir müddet ayakta iki 
tarafın itişmesiyle devam etti. Salın, 

Belçikalıyı tekrar altına aldı. Ve mü
temadiyen ezdi. 

Hepimizin heyecanla seyrettiğimiz vermedi. Ve bu müsavi güreşin son 
bu müsabakanın birinci devresi bitti. devresi ayakta başladı. Vaziyete göre 
Hakemlerden birisi Mustafayı galip bu devre puvan alan neticeyi kazanı· ------------
göstermiş, diğer ikisi berabere kararr• yordu. Fakat devre iki tarafın da 1ü 
ru vermişlerdi. Kur'a atıldı. Macar zumsuz ve neticesiz itişmeleriyle g"'Ç• 
alta cüştü. tık anda rakibini tuttuğu ti. Kimse oyun yapamıyordu. Bu tat
gibi başaşağı kaldıran Mustafa, az kal- sız güreş nihayet bitti. t-Iakemler, ta
dı tuş yapacaktı. Fakat olmadı. Bun- mamec müsavi geçen ve iki tarafın 
dan sonra Mustafa müthiş kuvvetiyle da teir bir ovun yapamadıkları bu gü• 
rakibini bir müddet, netice vermiyen "eş hakkında ekseriyetle Çobanı mağ 

nima!'kalı alta düştü. Yaşar rakibini 
·ezıneğe ve puvan almağa başladı. Dan:. 
markalı birkaç kere tuş vaziyetinden 
köprü ile kurtuldu. Devrenin sonla
rına doğru Danimarkalı göğsünün ağ
ndığnn !öyliyerek güreşi terketti. Ya. 
ear da zaten çok hakim güreştiği bu 
müsabakada hükmen galip sayıldı. 

Öğleden evvelki güreşler böylece 
nihayet bulmuştur. Diğer müsabakala
ra akşam üzeri devam edilmiştir. 

Akşam İngiltere - Japon maçın
dan kO§a koşa gelerek salona girdiği· 
miz zaman her zamankinden daha ka
labalık bir seyirci kitlesiyle karşılaş
tık. 

lllurJ • Zvonar (Çek) 
Saa.t 1D da başlıyan müsabakalarda 

bizden 1lk güreşi Nuri, Çekoslovakyalı 
Zvona:r ile yaptı. İlk cevre iki rakip bir 
birini bir müddet ayakta yokladılar. 
Bu sıra.ela Nuri iyi güreşir gibi olmuş 
ve Çek, minder kenarlarına kaçmağa 

başlaıuif?tı. Fakat iki taraf da oyun 
yapmaktan çekiniyordu. Hakem, mi'. 
sabakada oyun yapmalarını ihtar etti 
Bundan so:ıra güreş daha canlı ham
lelerle ba.~ladı. Nuri neşeli ve neti
ceden em.in görünüyordu. Tamamen a. 
yakta geı;en ilkdevre hakemlerin bera
bere karariyle bitti. 

İkinci dvre Nuri kur'a ile alta düş
tü. Oyun ta.bii bir şekilde devam eder.

1 ken Çek, Nuriyi birdenbire sırtüstü 
çevirdi. Fakat Nuri güzel bir köprü ı 
llo bundan kurtuldu. Devre ortaların-

Neticede hakemler, ittifakla Saimi 
galip saydılar. 

Nuri Çekle tekrar gUre,ıyor 

Nıırinin biraz evvel, Çek ile yaptığı 
güreşte, (Kronometrocular) bizim- ~ 

kinin aleyhinde olmak üzere saati 
yanlış tutmuş ve Nurinir. ikinci devre
de 3 yerine 4 dakika altta güreşmesi
ne sebebiyet vermiş olduklarından, jt:. 
ri, ilk devresi esasen hakemlerin be
rabere karariyle biten bu gürşin son 
10 dakikasını tanımamış ve iki güreş
çinin bu on dakikayı baştan güreşme
sine kara~ vermişti. 

Saimin güreşi biter bitmez, bu mü
sabaka başladı. llk devre Nuri alta 
geçti. Çek hiç bir oyun yapamadı. İkin
ci devre Nuri üste geçtı. Fakat o da 
bir şey yapamadı. Bilaki? gene ÇPk 
bir puvan aldı. Anlamıyorduk, Nuri 
nasıl olsa yenilmiş ve (3) fena puvan 
almı;Ştı. Hiç olmazsa tehlikeyi göz(' a
lıp r.ıkibine oyun tatb ik etmesi, Çeki 
saltoyafalan alması lazımdı. Fakat bun 
lnı y?.pmadı , V"' 1ıut Cla •·n.pnmadr Çün· 
kü yorgun görünüyordu. Bence, bu 
yorgunluk kilo düşmeden ileri gelmiş 
olsa gerekti. 

Ayakta başlıyan son dört dakikalık 
devrede Nuri sanki lehinde birkaç pr· 
van ;;~·rmış gibi tenpo tutuvordu ki, 
bu da biraz rakibinin işine geldi. Ve 
güreş böylece bitti. Nuri eline geçen 
bu fevkalade fırsattan da fstif ade ede- ı 

bir zorlama ile ewi. DE>vre böylece lup, ttalyı:ınT "''l'il'l sıı. vdılnr. 
bitti. Üçüncü devre Mustafa alta geç:· Adnan • ı brahlm Arabi (Mısırh) 
ti. Macarrn bütün gayretine rağmeıı Çobanın güreşi bitmek üzere iken 
bu devre de hiç bir ~ey olmaaan geç- yandaki minderde Adnan Mısırlı İbra
ti. him Arabi ile biz:m ilk seçme devre. 

Ayakta başlryan son devrenin ilk sindc!d son güreşimizi yaptı. 
anında. Mustafa bel kapmıştı. Fakat Adnanın ilk güreşinin birinci dev· 
kaçıdı. Bir dakika sonra kuvvetli bir resi do ayakta boş bir itişmeden ibaret ; 
hamb ile rakibini altına aldı. oldu ve devre de tabiatiyle hakemleriu 

Mustafa bu müsabakada çok ener- beraber karariyle bitti. Kur'ada Mı- . 
ji sarfediyor, belki serbest güreştPki sırlı a!ta düştü. Adnan ilk dakikıı.da 
talisiz mağlUbiyetinin acısını çıkarma• rakibinin tek kolunu kaparak epey hır .. 
ğa çalışıyordu. paladı. Fakat tuş olamadı. Bizim

Hakem, OyUn yapmaları için iki gü- kinin salto yapmak istediğini görüyo- nialı koşu. talimi yapıyor. J 
reşçiyı ayağa kaldırdı. Fakat bir sa- ruz. Fakat Mısırlı kolay kolay kalkm:· ====================::::
niye &onra Mustafa rakibini tekrar a~- yordu. 
tma aldı. Macar tehlikeli bir tuş va- Bu devre de böylece bittikten sonra 
ziyetinden köprü ile kurtuldu. Ve Ma- üçüncü devre, Adnanın alta geçmesiy
car altta olduğu halde güreş bitti. Hr- le ba~ladı. Mısırlı oyun yapmak istiyor, 
kemler ittüakla Mustafayı hükmen ga- fakat Adnan çok iyi kapanarak oyun 
lip saydılar. Bu akşam 1küncü güreşi vermiyordu. Vaziyet değişmeden dev-
de böy!ece kazanmış olduk. re bitti. 

Tribünlerdeki bir avuç vatandaş se- Bu gi.ireşte de iş, son devreye ka'-
Yinçlerinden avaz avaz bağırıyor, sa. mıştı. Ayakta güreşmeye başlıyan ra 
lonu vaşalarla inletiyorlardı. kip!erden hang:si puvan alırsa neticPyi 

Çoban • Donatı ( talyiln) kazanmış olacakti. İki taraf da nefes 
Sıra Çobanın, ltalyanlarm zorlu gü- nefes~ bu vaziyeti kazanmak için itişip 

reşçisi Donati ile yapacağı müsabakaya duruyorlardı. Fakat ikisi de OyUn yap
gelmişti. Çoban kendi hatasından bey- mağa muvaffak olamadılar. 
hude yere uğradığı serbest güreş mağ. Hakemler bu müsavi güreş için, b'.-

Cim LondO~~r 
•'fi f 

Cim Londos maçına ait bütıl ô' ı' / 
raflar yalnız <BASIN FOTO) ,rt '1 

maktadır. Adres: İstanbul J\tl1' 
de,; (BASIN FOTO). ~ 

ol,ıı' 
raz daha mütearrız vaziyet~e sS.~-ö· 
sırlıyı ittifakla hükmen galıP. oı4 

'JtJll~ ' Ve Adnan da böylece yenı )r 

J.,,ı izzet MuhiJ ' 
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A-,:,~ ut ... hiç tereddtıt etmeden kılıcının 
kesk-.n cunu Hollfenin boğazına dayadı Is an bu d 
Gımç daha ziya.de beklemeğ lüzum a.dam olduğu anlaşılan adamın sa,•le- hadis olacak her türliJ 

görmiyetek kılıcını sıyırdı ve kapıyı t~ne kim ka~ı koyabilecekti: l\füne~- ve kay i d en 
iterek içeriye girdi. Etrafa sür tle göz cım Ubeyt mı? Yoksa §U ham vczır şahse b n nıesulüm 
gezdirirken birdenbire sol tarafından Müeyyedettin mi? 
bir haykırış yUkscldi: Bu haykırış üzerine Aykut hiç te-

tın neticesini ıabırla, tevekülle bek" 
!emekten başka yapacak bir şey yoktll· 

- Aykut! rcddUt etmeden kılıcının ucunu halifE·· 

l:su sözleri tercüme ettiğim zaman 
Balların memnun olduğu yüzünden 
belli oluyordu. Koltuğundan doğ

rularak dedi ki: 

ğişiyordu. Daha bir hafta evvel mukad 
deratımız ne kadar karanlıktı. Bir hafta 
sonra ise, ümit ve kurtuluş bir güneş 
gibi içimizi aydınlatıyordu. Yarın, ne 
haber alacak, neler görecektik. O gün 
öğle yemeğini başçavuş Rayt ve tercü
manlarla birlikte yedim. Onları da bir 
telaş almıştL Rayt bir aralık sordu: 

O gün akşam Krokere döndüm. Bal" 
lar beni bekliyordu. Polis müdürünün 
asayiş için icap eden tedbirleri almak• 
ta olduğunu söyliyerek kendisini tat" 

min ettim. Bana §U direktifi verdi: 

Dönüp baktı: nin boğazına dayadı: 
- Gökbigem ! - Daha bir kelime söylersen s<:>ni 
Odada bulunan diğer Uç kişi bu bir köpek gibi geberteceğim. 

manzara karşısında donup kalmıalardı. Kılıcmm sivri ucu halifenin boğa· 
Gökbigem yı:ılıut öbUr ismiyle Güzide zını tıafifçe zedelemişti bile. Mustasım 
karşlsında birdenbire Aykutu görünce bir anda işin hiç şakaya tahammülü ol
heyecanma tahammül edemedL YilzU madığmı anladı. Şa.~kın şaşkm geri
sapsan, daha sonra bembeyaz oldu. Ve ledi. Ubeyt de, müeyyedettin de !her şe
boylu boyunca yere serilerek bayılıp, yi unutmuşlar, bu fevltalde hadise kar. 
kaldı. (itsında ı:ıaşalamışlardı. Onlar da gcri-

.Aıykut bir an tereddüt etti. Sonra lcdilcr. 

- Ben zaten Esat beyin bu cevabı 

\ereceğinden emindim. Teşekkür ede· 
rim. 

Gene çok samimi bir surette ayrıldı-
lar. Esat Bey gittikten yarım saat son· 
ra, motosikletli bir postacı Harbiyedeki 
umumi k:::rargahtan kolonel Ballara 
hitaben bir mektup getirdi.Ballara mek 
tubu vererek odama döndüm. 1ki dak:·ı 
ka geçmemeişti ki kumandan z'ili çala-

kılıcını savurarak: Aykutun sesi tekrar gürledi: 
- Geri! diye haykırdı. - Yüzünüzü duvara çevirin! 

7 rak beni çağırdı. Gözüyle masanın üze"' 
rinde duran mektubu işaret ederek: 

Ve blr hamlede Güzldenfn yanına Vaziyet müthiş! itaatten başka ça. 
vardı. re yok! 

Mustasmı bu sırada kendini §aş Hepsi birden ağır ağır ba.slannı du 
kmlıktmı kurtarmŞ;ı; var cihetine çevirdiler. Bunun üzerine 

- Kim bu o.dam? diye Ubeyde sor• Aykut Güzidenin yahut asıl ismiyle 
du. Gökblgemin yanına yakla§tr. Saçlarını 

Ubeyt kekeliyerek cevap verdi: okşryarak onu kendisine getimıeğe ça-
- Tammıyorunı. lıf}tı. 

Halife bu sefer doğrudan doğruya Biraz sonra Gökbigen kendisine gel· 
yabancıya sordu: di. Gözlerini açtı. Aykut diğerlerinin 

- Kimsin sen? Ve buraya ne sıfat- anlamaması için Tilrkçe olarak: 
la giriyorsun? - Vaktimiz yok, Gökbigem ! Çabuk 

- Kendimi sana cevap vcrmeğc kendini topla! Kaçacağız. 
mecbnr tutmuyorum. Hem burada §im- - Hayır, bu doğru değil. Gördüğü
di söı sahibi siz değilsiniz, benim. Eğer me inanamıyorum. Aykut. hakikaten 
sözlerime harfi harfine itaat etmiye- gördüğüm sen misin? 
cek olursanız, bu sizin için çok vahim _Evet, benim! Yalnız yalvarırım 
neticeler verecektir. Şimdi atın baka- sana, vakit geçirmiyelim. 
hm şu bcllerlnizdeki kısa hançerleri! 

- Ben hazırım Aykut! Sonra "'U kö~ye ""kilip durun! 
'li =--- :t"' - Dur öyleyse, ben bunları gürül-

Mustasım hiddetinden köpüı'llyor, 
kcnd!sinl tutamıyordu. Ulur gib bağır- tü cdemiyecek bir hale getireyim! 
dı: Aykut ilerledi. Sıra ile birer birer 

- Sen gnliba benim kini oldufumu 
bilmfyorsı.ın. Ben Bağdat balif esiyim? 

Hayret! Yabancı bu sözler karşısın
da kılını bile kıpırdatmadı Bu ne so.. 
ğuk kanlı admdı b6yle.. 

- Bu da bana vızgelir. Kim olur· 
san ol! Hele şimdi sözüme göre hare
ket el de! 

- Demek bana, koca halifeye isyan 
ediyoI'Sun. Benim sözlerimi hiçe sayıp 
beni tehdit ediyorsun? 

- Evet, Cazla lii.f söylemeğe lilzum 
görmiyorum. 

Mustnsım hiddetinden renkten ren. 
ge giriyordu. Fakat neticede bir şey 

yapamıyacağına aklı eriyordu. ÇilılkU 
pek C'Uretkii.r ve lô.f anlamaz bir kimse 
ye beniiyen bu adam tehdidini yapmak
ta da asla tereddUt edeceğe benzemi
yordu. 

Halife gayri ihtiyari: 
- Tutun şunu! diye haykırdı. Fa

kat nerede? Kim müdahale edebilec<:>k. 
şu kılıcını tutuşundan pek yaman bir 

halifenin, müneccim Ubcydin kollarını 
bağladı. Sıra Mücyyedettine gelince 
türkçe olarak Aykuta hitap etti: 

- Yiğitim! Eğer kalbinde zerrece 
merhamet varsa beni burada bırakma! 
Beni de kaçır. Çünkii Mustasım denilen 
bu canavar adam beni parçalıyacak, 
mahvedecek beni ! 

- Kimsin sen? 
- Bana vezir Müeyyedettin derler. 

Bu milstebit adamı mahvetmek için ça. 
Iışıyordum. Fakat tuzağa düştüm. J. 
timat ettiklerim beni ele verdi. Ve sen 
tam buraya geldiğin anda benim için 
idam hükmünü vermiş bulunuyordu. 

Eğer bana merhamet etmiyorsan, 
o halJc beni öldür de öyle git. Ille beni 
bu adaınlann elinde sağ bır&kma ! 

Aykut bir dakika tereddüt etti. Fa 
kat .aihayet Müeyyedettinin yaşlı göı
leri merhametini kafi derecede tahrik 
etmiş ve ona fümat vermi§ olduğun· 
dan: 

{Devam• var) 

- Efdal! dedi. Bu kemalistlı-r işi a· 
zıtmışlar. 

Bilmemezlikten geldim: 
- Gene ne var kumandanım. 
- Oku da bak ... 
Kağıdı alarak okumağa başladım. 

Mektup gene Yunan ordulan nezdin
deki İngiliz irtibat zabitleri grup amir
liğinden geliyordu. General Haringto
na hitaben yazılan raporun bir sureti 
idi. Ve ancak şu bir kaç ctiınleden iba
retti: 

"Türk taarruzu büyük bir sürat ve 
şiddetle devam ediyor. Afyondan sonra 
durdurulam.ıyan bu taarruz galiba de
nize kadar devam edecektir.,, 

Ben seviçten ~deta titremeğe başla

dım. Fakat karşımda bana bakan Balla 
rm yanında hislerimi belli etmcmeğe 

çalışıyordum. Kağıdı okuduktan sonra 
yerine l,oydum, hiç bir şey söyleme
den boynumu bUktUm, durdum. Ne söy 
liyebilirim ki .. El çırpıp göbek atamaZ"' 
dım. "Neye Yunanlı dostlarımızı yeni• 
yorlar. Böyle iş mi olur?,, diye de atıp 
tutamazdım. Riyakarlığın bu kadarına 
da hiç lüzum yoktu. Bunun için selame
ti susmakta buldum. 

Kolonel Ballar birkaç dakika derin 
derin düşündükten sonra: 

- Sen ne diyorsun bu işlere?' J 
- Bilmem ki... r 
- Evet; ne yapılabilir. Bu bir harp 

ti. Ve bir taraf kazanacaktı. Bakalım, 

vukuata intizar edelim. Sen, mümkün 
mertebe polis müdürünün harekatını 

kontrol et ve beni vaziyetten sık sık 

haberdar etmeği unutma ... 
Koloneli selamlıyarak odama dön· 

düm. 

YILDIRIM SORATILE DEC';IŞEN 
VAZIYET 

Ben. ne yapacağımr adeta şaşırmış 

gibiydim. Vaziyet, yıldırım ıüratile de·ı 

- Yahu, bu haberler doğru mu aca· 
ba? 

- Hangi haberler? 
- Halk arasında Kemalistlerin bil" 

yük bir zafer kazandıkları hakkında do 
taşan şayialar. 

- Doğrul 

Bu kısa cevaplanm, sofradaki Rum ve 
Ermeni tercümanların lokmalarını bo
ğazına tıkadı. Fakat bir tanesi tinetin-ı 

1 

deki küstahlığı göstermekten geri kaı·ı 

madı: 

- Doğru olduğu ne malOm ! 
Herife gözlerimi diktim. Fakat bir 

şey hissettirmemek için soğuk kanlılık 
la şu cevabı verdim: 

- Onu da yarın anlanz. 
Rayt konuşmağa devam etti: 

- işin bu şek1i bize dokunuyor. Çün 
kü şehirdeki Türk halkı kabadayılığa 

başladı.Bize karşı garazkarlıklannı a
lenen göstermeğe başladılar. 

ŞEHRiN DECIŞEN VAZiYETi 

- Maksim de dahil olduğu halde bıJ 
geceden itibaren bütun eğlence yerleri 
saat on ikide kapanacaktır. Geceyarısın 
C:an sonra sokakta görülenler sıkı bir 
kontrole tabi tutulacaklardır. fstan'bııl 
tarafındaki polis kumandanlığına yat" 
dımcı olarak beş altı İngiliz polisi gön" 
deriniz. 

- B1~Ustiine t diyerek odama dön" 
mektc id i ın ki seslendi: 

- Siz bu gece de buradan aynıma• 
yınız. 

Odamda bu talimatın tatbiki i~iıı 
• icap eden emirleri verdikten sonra. po 

lis Se15.miyi çağırdım; bizim istihbarat 
için hazırladığım raporu vererek: 

- Bunu şimdi Aziz Hüdaiye götU" 
rünüz. Benim bu gece K:rokerden ayrıll 
mıyacağımı da söyleyiniz, dedim. 

Polis Se!amiden başka gene benirnl~ 
beraber çalışan hamiyetli iki Türl: polı 
si daha vardı. Bunların biri UskUdarll 
Saip, diğeri komiser muavini Ali SaiP• 
(şimdi İstanbul emniyet müdürlüğünde 
birinci şube dosya kısmı §Cfidir .. ) 
ikisini de odama çağırdım ve şunları 

O gUn öğleden sonra polis müdüri- söyledim: 
yetine giderek Esat beyi gördüm. Meı- - Şimdiden eve haber gönderiniJ!:· 
hum, Ballar ile mülakatından avdet et- Belki birkaç gün daha Krokerden ayr~ 
tiği .zaman Anadoludaki zaferin esaslı lam1yacaksınız. Çünkü bana çok lazıtıl 
ve devamlı bir mahiyet iktisap ettiği sınız. Böyle mühim günlerde her feda" 
müjdesini almıştı. Sevinçten yerinde karlığa katlanmak lazım. Cünkii artı1' 
duramıyordu. Her zaman görüştüğü• son kozlar oynanıyor. · 
müz küçük odada, iki elimi avuçlan içi• ikisi birden: 
ne alarak: - Emredersin 1 dediler ve gittiler• 

- Oğlum, dedi. Cenabıhakka şükürler Onlar gittikten sonra, polis UskUdll~ 
olsun ..• Tam bir haftadır ki hayırlı ha· lı Saip ile İngiliz polisi onbaşı Krupt~ 
herler devam ediyor. Bu sabah yeni yanıma alarak sokağa çıkttnl. Etrı ' 
bir müjde aldım. Ordumuz büyük bir teftiJ etmek üzere Taksime doğrıl 
taarruza geçmiş ve İngiliz raporlarının yürümeğeba§ladık. 
da bildirdiği gibi yıldırım süratile tz- (Devamı var) 
mir istikametinde ilerliyormuş. -'--------------:__....' 

- Evet efendim, ben de size yeni bir 
haber getirdim. Siz avdet buyurduktan 
sonra Kolonel Ballara general Harinıf 
tondan bir mektup daha geldi. Bu ka
ğıd da irtibat zabitleri amirliğinden 

geliyordu. Bu raporda ordumuzun sür' 
atle il erledi~ini. Afyondaki müdafaa
nın akim kaldığını bildiriyor. 

- Tamam, tamam.. işittiklerimiz. 

tamamen teeyyüt ediyor. 
Esat Beyle daha bir müddet görüf 

tük. Artık. Anndoludaki askeri hareka 

Fatihte 
Acele satılık arsa 

dd~ F'atihte Kıztaşrr,da Sofular ctl 1 ıJ • 
sinde Uç tarafı mur.tazam cadde. :.e 

·ıı.· 
ze nazır, tramvaya ve ça~ıya pelr ) ı.. 
km dvarı karniler• mamur 702 rtJC1~ . { ~· 
re murabbaı, kısmı ilzamı mUlk Jıl;, 
tatilUşşekil ve altı par~ayn mti.frez 11 ıı· 
acele satılıktır. Taliblerinirı saat od' 
dan bire kadar HABER ~aıctedlıı 
Bay Fethiye müraı·aatları. 

~ ec=-~·~~=====::E:==~~==~~~~~~~~::E;;;~~~~~~~~~~~~~=:!!~~~~~~~~~~~==~·~~~~~~~~~~~ ı· 
!erini görmek arzu ettim .. lşte onl.111 

çin geldim, Mahir bey! 

Adamcağız biraz dilfıündü, birden., 
bire sordu: I 

- Bu penbe evin hanımı ceza yiye-1 cek mı? 

B\ı sual delikanlıyı yerinden sıç
ratt•. acaba ... Acaba herifin bir bildi
ği mf var? Şadiyeyi kurtarmak kabil C• 

lacak mı? Hemen telaşla cevap verdi: 
- Yiyecek gibi, zavallı kadın, e· 

ğcr masumsa ve bunu bilenler var da 
susuyorsa, dünyanın en büyük günahı. 
nı işliyorlar... Öbür dünyada yerleri 
cehenr.emdir. 

Korucu şaşkın şaşkın bakındı, son· 
ra efendisine yaklaştı, kimsenin işf W. 
ğini h~temiyormuş gibi yavaş sesle: 

- Ben o gece perilf'rini gördüm ... 
- Kimleri! Çabuk söyle .. 

-A mma beni ele verme beyim, bU
yüklerle uğraşmak doğru değildir. İn
sanın başına belii gelir. Ben sana söy
lerim. Çünkü uykum kaçıyor, içim ra· 
hat değil. Sen bildiğin gibi yap, amma, 
benden bilmiş olma! 

- Söyle, söyle .. Merak etme, seni 
ele vermem. Bilirsin ben sözUmün eri. 
yim! 

- Bilirim beyim. İ§te o gece dola
§ıyordum. Saat ona doğru Ferruh be· 
yin hıı.nımmm gizlice harap değirmene 
doğru koşarak seğirttiğini gördüm ... 

-Sonra, sonra ... 
- Bitaz arası geçti, arkadan da 

Mnhir bey çıkageldi, doktor evine git . 
mek için kestirmeden bu yolu takip et. 
miştir Her halde o da onlara raslamıu 

olacak ... Remzi bey Ferruh beyin ar
kadaşı eğer hanımı yakaladıysa, SÖY· 
Jer diye korkmuşlardır. Mahir beyden 
her şey umulur. Sen ne dersin beyim? 

Ahmet, helecan içinde bağırdı: 

- Peki, bunları "imdiye ke.d:ır nl· 
çin söylemedin. Müddeiumumi sorduğu 
zaman neye sustun? 

- Beyim, gözümle gördüm... Fa
kat o saatte oralarda dolaşan onlardı. 

Hem dedim ya, bizim gibi fakirler bü
yüklerin işine karışırsa başlan belaya 
girer .•. Amma gene dayanamadım, iste 
sana söylüyorum, beyim! 

- iyi ettin. Her halde bu i§i aydın· 
latmak boynumun borcu. Sen merak 
etme, sana bir §CY olmaz •.• Ah! Bir 
Şadiycyi kurtarsam! 

Tela§la giyindi, hemen koşarcası
na Mr.hirin evine vardı. Bu bakımsız 
bahçe içinde, boyasız harap bir kösk· 
tü. İçeri girdi, ev sahibi onu hayretle 
kar§ılndı. Zira birbirlerinden zer:re ka· 
dar hazzetmedikleri için kat'iyyen gö
rüşmezlerdi, sokakta bile zom.ki selam
laşırlardı. 

Ahmet oturur oturmaz söze başla. 
dı: 

- Sizi sabah sabah rahatsız etti-

ğime her halde hayret ediyorsunuz, fa. 
kat mühim bir iş için geldim. Lütfen 
birka<; dakikanızı bana vakfedin. 

- Buyurun efendim, dinliyorum. 
- Şadiye hanımın muhakemesi ne 

şekil aldığını duymuşsunuzdur, değil 

mi? 

- Evet, herkes kadar ben de iş;f. 
tim! 

- Siz ne diyorsunuz bu işe? 
Mahir omuzlarını silkti: 
- Ne diyeceğım, bana ait bir 'ey 

değil! Bin bir tane derdim varken onu 
dilşilruneğc vaktim yok. 

- Garip §ey! Lakin müddeiumumi
ye bazı §nhısların ismi söylenmiş ol-

saydı, belki bu kadın kurtulurdu, diye 
de mi hiç düşünmediniz? 

- Öyle bir şey var mı? 
-Var? 
- Kimiş onlar? Siz biliyor musu-

nuz? 

- Biliyorum. Hatta katilin kim ol. 
duğunu da biliyorum! 

- Allah Allah, o halde mahkemeye 
gidip söylemek size düşer! 

- Elbette gideceğim, lakin gitmez., 
den evvel kabahatlileri haberdar etmek 
1stedım. Vicdan azabı çekip çekmedik-

Delikanlı hayretle sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? . till 
- Şunu demek istiyorum kı kil 

görenler olmuş! f' 

Mahir sarardı, bütün vUcudu urtıcl 
di. O Nihali düşünüyordu, hnlirl 110 
-fevkaladeliği gören Ahm<:>t, ;;fkC 
üstüne yürüdü: .

0
r 

- Alçak, sefil, nasıl da korkll) 
sun! 

- Ben mi?• 
- Sen ya! ~ 
- Doktor Remzi beyi öldilreıı 

miyim, sanıyorsunuz! M 
- Öyley a, hem öldüren, 11eıı1 

parasını çalan! ·~' 
Bu ittihnm Mahiri isyan ettl Jtl 

di. Ahmet beyin bir §eyler bildiği~:l'6' 
niydi. Lakin ne dereceye kadar ' 
tı? Sükunla cevap verdi: ı,l' 

- Benden nefret ediyorsUllııı.tıİ',ı 
liyorum.. Ben de sizi sevme~· ~ 11W 
beni bir katil sanacak kadar ,ıefl 
menlze hayret ediyorum. (il 

- Siz, benim sorduklarıınB ce 
verin! ) 

.(Devamı ıJ"1 
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1 Giydiğiniz rop delil ve fakat kul 
andıfrnız teferruattır ki arkadaılarınl"' 

ta .. 
!!U kız ne de şık gezer,, dedirtir. 

lı İ§te size bir takım tcf errut ki en 
~ntaı görünüşlü üstü batı bile tık 

to11tcrccektir. 

İfn 1 
:- ~~çlar için firkete yahut çatallı 

e ustune oturtulmuı elmas taklidi 
tliaın yıldız. İğneyi tam da kulagtv nızın 
ar· tc une doğru yan koyun, yıldız ne gü• 
1 Parlıyacaktır. 

Pıl 2 -. Tarnamile ayna camından ya· 
bi nuı pudralık. Pudrahğrn herhangi 

rı.r tarafından yüzilnüzü görebileceği
~ .. 

Jı· ~ın artık parlak burun uçlan için 
1~ bir mazeret olamaz. 

i . 3 - Yazlık spor yahut oyun ropları 
~ın cepli kemer. Beyaz keten üzerine 
~ay· . 
li 

1 §entlcr; kırmızı toka ve ceplerin 
ttU nde kırmızı düğme 

K aı lr a lf"il o o lk ta 
~ göırmek 

tlclc~~de verilen bir konferanata bir 
ltlcıt . ~ ltumpanyasının karanlıkta gör 
{it. 

1
.,i1n bir alet keşfettiği 11öylenmiı· 

il}' ttıba ve ışık varken karanlıkta 
tııca bir ·· · "1h... k gorme aletine lilzum yoktur 
~ .. ce le b . 

4 - Kırmızı, beyaz ve mavt renklc.r• 

de topuklan tahtadan gayet şık plaj 
sandalları. 

5 - Kır çi~elclerinden yaptlmıJ bir 

demet, beyaz: rop Uzerinde ne gUz:el bir 
renk ahengi yaratır. 

6 - Siyah deriden el çantaır. Dıt 

cebin içinde görünen bir de saati ola· 
cak. 

7 - Bahriye gerdanlığı; kırmızı ve 

Leyaz deriden flamalar üstleri demir ve 
çapalarla süslü. 

8 - f yi cins camlardan yapılmış 

çiçek tokası. Çiçeklerinizin uçlan bro· 

şun deliklerinden geçiriniz. Toka çiçek 
lerin iğri büğrü dağılmalarına ve sap· 

!arın rop üstünde çirkin bir manzara 
yapmasına mani olur. 

O-Oayat veıren 
öD\Yım şuaoaıro 
Fen adamları kötü mikroplan imha 

ya yarayacak bir takım ıuaları mükem 

melleştirmeğe çalışmaktadırlar. Böyle

ce ölüm saçan ıualar, hayat verici bir 

hale getirilecektir. 

HAB~R - ~am Poıta •• 

'· · ' 

~--
llli • r ulunsa bile, kumpanya bu-
llıı ıcat ctmiıtir ve alet bu işi infra kıı:

tı şu 1 

Bu şualardan birisi son zamanlarda -----------"""'.:lı-.----
·~ , 

tccUr a ar vası.tasile gerçeklettirmek 

ctlıceoernn 
~cıngıresı 

~ 
t.l.icc~eştenin meşhur Julius Gont 
);ıp11 er ~raSJnda bir dünya kongresi 

So}'l~~-için hazırlıklara girlıilmiıtir. 
tc1t 56 ıgınc göre dünyada kadın, er" 
~ .ooo u ...... c ce vardır. 

Qcburf radyo 
lındk . 

''dik1cr" ilistan dahiliye nazınnm aöy-
t-.. _d ınc bakılırsa b'·t·· k .. 1··1 • --~ cm . . u un oy u erın 
'dcbilıne !~kir ~ düşüncelerle temas 
t;ıdl'o b 11 için her köyde en aı: bir 
td ulund trı b' urmak mecburiyeti tahmil 

ır k -Q ararname çıkanlacaktır. 

8'lrQ nto den 
•avanta 

to tclik i 1 . 
~ ~boı v ı;rındc atılan süprüntülerin 
'Çılttnıc tı Ylol ihtiva ettikleri meyda· 

ddcdi 1 r. Bunlar çok kıymetli iki l.o r. 
lıı.~ı tıdranın T . 
'Q ·~ lira ees cıvarmda 600.000 
.. P!'flnttıı ll~na kurulan bir ocakta çelik 
··c~ erına d 
~,_h ltokua en udak boyalan ve me 
~dır U. \'eren lavantalar yapıl-. 

Ultra iVyole ile X §Uaı arasında bu· 
lunan dalga uzunluğunda yeni bir şua· 
dır. 

Gün gelecek ki toprakları böyle §U-

alarla gübrelenmeden evvel hiç bir tarla 

ekilmiyeccktir. 

Daha şimdiden zararlı köklerle kurt 
ve muzır haşeratı .öldürmek için şu• 
alar kullanılmakta ve tekerlek üstünde 

ki portatif makineler istenilen yere gö-
türülerek bu iş kolayca başarılmakta• 

dır. 

HayvanDaron 
ıruhu var mı ? 
Londranın Kensington Jaboratuva· 

rında hayvanların ruhu olduğunu anla· 

mak için bir senedir yapılmakta olan 

fenni tecrübeler ispiritizmacı mahfiller 

de çok canlı bir alaka uyandırmaktadır. 

bpiritizmacılar, hayvan ruhlarının da 

öldükten sonra yaşamakta olduğuna 

ve boşlukta dolaştıklarına inanıyorlar· 
dr. Halbuki beynelmilel psikolojik ara§ 

tırmalar enstitüsünden Dr. Nander 
Fodor ile B.J. Hofer bir senedir sıç;ın 

kurbağa, hamamböceği gibi hayvanlar 

üstünde yaptıkları yetmişten !azla tec
rübe bu huauıta menfi neticeler vc~iJ 
tir. 

Zayi 
Bulana "5" llra 

miikAfat 
3-8- 936 günü Galata rıhtımında 

iki cep defteri düşürülmüştür. Bulan 
Galata Fenerler idaresinde Ömer Çile 
getirmeleri Tica olunur. 
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t Başıldığı qer (V AKIT) matbaa" 

Korsika haydtİtlar 
= 

kraliçesi 
Vekonda oııapnsteıro çolkacak: mo ? 
Daha şimdiden onun için büyük bir 

istikbal alayı hazırllyorlar 
On altı yaşına geldiği zaman aşk 

ona bir adalet kaçağını gizletti. 
On yedi yaşında onun metresi ol

du. 
Yirmi bir yaşında kızın akrabasT 

herifi öldürdü. 
Yirmi Uç yaşında kendi akrnbala

rından öç aldı; üç kişiyi öldürttil. 
Yirmi dört yaşınon müebbet kürek 

cezasını giydi. 
Ve şimdi otuz bir yaı:ına basınca 

cezası indirildi. Yakınlarda hürriyete 
kavu§acağmı ümit etmektedir. 

lşte bu Korsikn adasında asırlnr
danbcri ortalığı kasıp kavurmakta o
lan Maquis çetesinin kraliçesi Madle
nin hikayesidir. 

Madlen on altı yaşına varınca ba· 
basının ıssız çiftJiğinde yetişip geli
§en bir esmer güzeliydi. Günün birinde 
kılık kıyafet düşkünü bir sefilin tarla
lardan mısır çalmakta olduğunu gör
dü. 

Adam bir içim su istedi ve kendisi· 
nin buralarda görülmüş olduğunu kim
seye söylememesini yalvardı. 

Bu adam haydut Ramanetti idi. 
Çütliğe sık sık gelmeğe başladı. Jan
darmalar pek sıkıştırdılar mı, güzel kız 
herüi çütlik binasında saklıyordu. 

Ramancttinin çok cazip şahsiyeti, 
güzel kızı büyüledi. Akrabasmrn habe· 
ri olmaksızın kız boyuna onunla bu· 
luştu. Bir gece babasının evini büsbü
tün terketti. Haydutluğun tehlike, ser
güzeşt ve maceralarını paylaşmak Ü· 

zere Romanetti ile beraber yaşamağa 
gitti. 

Kızın ailesi intikam almağa yemin 
etti. Romanetti bu i§i hayatiyle ödi· 
yecekti. Birdenbire vurrnağa cesaret 
edemediler. Fakat Korsikanm inti
kamçı yasasındaki kan davası Arna
vutlarmkine benzer. Bir defa ilan edil
di mi, artık bu nesilden nesle geçer. 

Dağların hakiki bir kızı olan Mad. 
len aşk1 olmaksızın sulh ve emniyet i
çinde yaşamaktansa, sevdiği adamla 
birlikte dağ, bayır ve ormanlarda pu
sular atlatarak dola§mağı tercih etti. 

Tam dört sene dövüştüler, güldiller, 
seviştiler ve beraber yaşadılar. Şöhret
leri adanın sınırlan dışına ta§tı. 

Bir gece dağlarda yaptığı uzun bir 
yolculuktan sonra Romanetti, atını 

~ladlenin beklemekte olduğu Ajaccio 
şehrine doğru mahmuzladı. Acclcsin· 
den Madlenin babasının çütliği yanın· 
dan geçti. 

Madlene üstünde binicisi olmıyan 
bir at yetişti. Romanettinin kurşun

larla delik deşik içinde kalan cesedi er
tesi sabah bulundu. 

Yeis ve kederden çılgına dönen kız, 
kandan başka bir şey görmez oldu ve 
hiç durmadan aşığının katillerini ara.. 
mağa koyuldu. 

Başkaları onun elini istedikçe, kız 
onlara: 

- Romanettinin intikamıru alın, 

ben de sizin olayım ..• 

Dedi. 
Kızın bu vadiyle coşan haydutlar, 

araştırmalarını teşdit etti. Hakikati 
anlamaları için tam iki yıl geçti. Çe
tede Romanettinin halefi olan Faggia
nelll kıza dedi ki: 

- .Reisimizi öldüren amcan Antu· 
\'an Mancini ile iki oğludur. 

Kızın aşırı nefreti ne ana baba, ne 
de akraba tanımıyordu. Yeni reise ce
vap verdi: 

- Bir kere söz verdim. Romanetti-
nin öcünü alınca seninim! .• 

Birkaç gUn sonra Antuvan Mancinl 
ile iki oğlu evlerinin hemen dışında öl
dürüldü. 

Madlen sözünü tuttu. Faggianelli
ye teslim oldu. Fakat yeni reiste Ro. 
manettinin kudreti yoktu. Dahili an
laşmazlıklar çeteyi dağıtb. Madlene 
hiyanet ettiler, nerede olduğunu jan
darmaya bildirdiler. 

Muhakemenin soğuk havasında 
}.{adlen her şeyi inkar etti. Fakat, hic 
faydası olmadı. Maqius çetesi artık or
tadan yok olmuştu. Kız da müebbet 
küreğe hilküm giydi. 

Şimdi Korsikada onun için parlak 
bir istikbal alayı hazırlanmaktadır. 

Kızın mahkumiyeti müebbet kürekten 
on seneye indirilince, bunun yakınlar
da bir affa yol açacağı da sarulmakta
drr. 

Boşanmada 
süra·t rekoru 

<Par:iıten bildiriliyor) daki bağı uzatmakta mana olmadığını 

Biı s~bah evlenip ertesi sabah gene anlamı§ ve hemen o celsede evliliğin 

bekarlığa avdet etmek .. İşte yeni ev- fesholunmasına karar vermiştir. Çift
lenmiş bir çiftin şimJek hızıyla başar· 
mış oldukları bir boşanma ki dünya rC"' 
koru tesis etmiştir. 

Delikanlı ile genç kız Parisin altıncı 
belediye dairesinde geçen hafta pazar 

tesi günü sabahleyin saat on birde ni· 
kahlarınr kıydırdılar. öğleden saat üçe 

kadar süren diiğün ziyafetinde gelinle 

güvey arasında o kadar çok anlaşama· 
mazhklar oldu ki bunlar daha sofradan 
kalkmadan ayrılmağa karar verdiler! 

Kendileri için hazırlanmış gayet lüks 

balayı sc:yahatine çıkacakları yerde her 
birisi gidip avukatına başvurdu ve erte· 

si sabah yani sah günü avukatlar isfr 
dayı aile işlerine bakan Sen hukuk mah 
kemesinc dayadılar. 

Yeni evlilerin fikirlerini bu kadar 
çabuk değiştirmelerinden hayrette ka" 
lan mahkeme heyeti esrarı çözmek için 
epey uğraşmış ise de muvaffak olama· 
mıştır. 

Gelin fazla bir §ey söylememekte 
ısrar etmiş sadece: 

- Yemek sofrasında aşkımın kahra· 
manı ve şimdi de kocam olan adamın 

dünyada en istenilmiyccek bir eş oldu" 
ğunu anladım. Onun yanında bir daki· 
ka kadar daha kalsam aklımı oynataca• 

ğırru anladım. Bunun için geceyi anne
min yanında geçirmek Uzcre evime dön 
düm. 

demi§tir. Hakim yeni evlileri barır 
tırmak için elden gelen her teşebbüse 

başvurduktan sonra, bunların araların· 

Matmazel Margo Latour 

ter mahkemeden çıkarken şu sözleri de 

ilave etmiştir: 

- Tesis etmiş olduğunuz dünya bO"' 

şanma sürat rekorunu sizden sonra la'" 

rabilccck kimsenin çıkabileceğini biç 

sanmıyCBrum. 

Gelin zengin bir şarap taciri olan 

Mösyö Alfred Latourun kızıdır. Güvey 

içtimai mevkii yüksek bir ailenin oğlu• 

dur ve iradile geçinir bir delikanlıdır.: 



ıo 

RADYO 

t 8 TAN BUL: 

18 h&flt musiki (plA.k), 19 haberler, 19,15 
muhtelit pltıklar, 20 keman solo, Stüdyo or 
keatraları tarafından, 20,30 StUdyo orkeatra 
ları 21,30 Son haberler, Saat 22 den sonra 
Ana(!olu ajansının gazetelere mahsus hava 
d18 servisi verilecektir. 

BINEMALAR 

TUKK 
MELE& 

lPU 

8AKAY 

BEYOCLU 
a Pcpo ve Ak kartal 

' Maskeli balo ve Son 
günah 

ı Eskimo ve Viyana bUJ-

bUIU 1 

HABER - ~ı!şam Pc!t~it 11 AO'üST<5S ::.. 1936 

Olimpiyat balosu 
15 AQustos Cumarta•I günü akeamı 

Büyükdere Beyaz parkta 
936 olimpiyatlarının hatırasını yaşatmak için bütün dünyada oldufu sibi Büyillrderede Beyaz parkta tertip edilen 
bu büyük balonun: Gece yüzme yarıeıarı • Basketbol 

Denızde meeaıeıerıe rıeenk yakma 
Müsabakası cidden görülmeğe layık bir ihtişam arzedecektir. tYüzme müubakalarına iıtirak arıu edenler iıiınlerinl 

Beyaz park müdiriyetine kaydettiımelidirler). Akrobatlk danslar - Hediyeli 
müsabakalar - Olimpik numaralar - Milli oyunlar 

Masalarınızr §İmdiden tedarik ediniz. Telefon: 32-43 
B U D A P E Ş T E: 

20,10 italyanca konferans, ~O.fO kart§ık 
nqriyat, (Gozon - Berki grupu) 21,30 ha 
berter, olimpiyat neticeleri, 21,M dans pllk 
ları, 22,40 haberler, 23 ıılgan mualk!81, 23, 
40 aııkerl bando, 

SUMER 

ı Milyon peşinde ve ö- ' 

lümvezafcr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!'!!!!!!'!~~~~~~--
J Yataklı vagonlar kontre>- .. ------------.. lörU ve ÇL:te çavuşlar • • 

VAR ŞOVA 
19 aentonik orkestra, 18.~ konurmaıar, 20 
"'yukarlki katta., adlı operet, piyesi, 21,80 
konu§malar, 22: oda musikisi, 23 olimpiyat 
neticeler!, 23,35 danıı musikiııi, 24 dans plAk 
ları, 

P R A G: 
18,45 •muhtelit, 19,20 operet muslkfaf, 19, 

415 konuımalar, 20,10 ukeı1 bando, 21: kon 
ferans, 21,20 halk musikisi, 22,05 Beethove 
nln oda musikisi, eserlerinden, 22,45 olimpl 
yat nctıcelerl, 23 dana muafkiııt, 
B t~ KREŞ: 

20,115 çlJt piyano musikisi, 20,55 p.rkılar, 

21,15 konterana, 21,30 plAklarla senfonik 
kon.ııer, 22,30 haberler, 22,45 senfonik konse 
:rtn devamı, 23,20 gece konaerl, 23,45 fran 
mzca haberler, 

20,50 k&n§ık havalar, 21,20 pllk, 22: rad 
yo piyeet, 22,30 halk prkılan, 28 Berlln 
olimpiyadı net:tcelerl, 23,15 haberler, 23,30 
koruıer nakli, 
M O 8 KOVA: 

18,80 kon.eer, 19,115 pllk, 20 sen!on!k kon 
Mır, 20,80 opera aoU.Uerl, t&ratmdan f&l'kı 
l&r, 21: çltt piyano kon.sert. 22 ;p.b&Dcı dil 
ler1e nefrlyat, 
V I YA 1f A: 

20,05 Salzbursdan Bip Vcılfml Qunlt 
..... operuı. 23 babert•, 21,10 o11m.P7&t 
11et1celerl, 23,80 .A. TUbır1& mu'"""· 

Dün ve Yann 
Tercüme Külliyab 
Bu kıymetli eaerlerl IOmac!aD 

sllçltlkle ve d\11• palıabya t.edarlk 
etmektenle bugtln ta1adtle abnanm 1 
tamye ederiz. \ 

• 

vn.nız 

TAN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASTOR.TA 

ı lstik lAl uğrunda ( Vlva 
villa.) 

ı H!ngapu. postası ve GönUI 

oyunları j 
ı Şopen ve qktan, Korl&Il I 

kız 

ı Cinayet yolu ve Denlzal- ı 
tı arkadqları 

ı Benli kadın ve Voronzof 
larm esrarı 

ı Zehirli gaz çetesi, Tomun 
intikamı ve SUrat ıampl· 
yonu 

OUMURIYET ı Rahmetli amca, ölümden 
korkmayan adam 

ISTANBUL 
lltLLI ı Programını bildlrmeml§Ur 
BiLAL , ı Kalıfornlya hayduUan ve 

A§k kadrili 
ALE..\IDAB ı Venedlk ıarkı.sı ve Kara 

Çaylak 
·AZA& ı Son UÇUf, Y&f&lDak iatlyo. 

nız. 

K.&MALBEY ı PergUn ve Gizli define 

KADIKO'\' 
SUREYY A • ProgTaDUDJ blldJrmemfıUr 

1IALll ı Meyerllng taciaaı 

OSKUDAR 
11AL8 1 Kadm ne :J&pımı, Adalar 

p.rkm 

KARAGOMROK 
om 1 ValdneU adam 

BALAT 
1111.ı.1 lDaD bçakçdan, J'aD. 

tama pJQor. 

TiYATROLAR 

TAKSlll BABÇSBINDll 
BALK OPBB&TJ 

Bu aqam 
Saat 21,'8 

FLORYA 
BtlyGk operet 3 perde 

müdür-

t - EbiltmeJe konulan it: Beıülderest mezarlık yolunun ikinci 
iman l:\ef if bedeli 38244 lira 97 kuruttur. 

2 - Bu ite ait prtname •• enak .ıunlardır: 
a - Ekıiltme prtnamesi 
b - Mukavele.,..,,. . 
c - Nafia itleri teraiti amumiyeıi 
• - Huauai Ye fenni prtname 
f - Ketif cetveli 
s - Proje 
latiyneler bu prtnameleri " . nrUı iki Hra mukabilinde Ankara • 

imar müdürlQü mubuebesinclen alablllrler. 
3 - Ebiltme kapalı :zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Ekailtme 28 Aiuatos 936 cuma ıünü saat 17 de Ankara 

imar müdlrlllbde 7&1Rlacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kunıt 

IDUYakkat teminat vermesi ve bundan bqka Nafia itleri teraiti umu
IDİJ•indeki prtlan haiz ve ehliyeti oldujuna dair Vilayet Nafia mü
tllrlülünden vesika ıetirmeei lazımdır. 

8 - Teklif mektuplan ,akarda üçüncü maddede yazılı saatten 
Wr 1&&t eneline kadar Ankara imar müdürlülüne getirilerek ek
.etme komisyon reislifine makbuz mukabilinde verilecektir. Posb. 
Ue ıanderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar ıelmit olması ve cbt zarfın mühür mumu ile iyice yapıftmlmıt 
olman lbımdır. Postada olacak teabhür kabul edilmez. (341) (276) 

Kültür Bakanlığından : 
Bölıe sanat okullarile Ankara lntaal Uıta okuluna 11navla para

n• yatılı talebe alınacaktır. 
Sınav 1 7 / 8/ 936 tarihinde bet Vilayet merkezinde yapılacaktır. 

Sınava girebilmek için ataiıdaki tartlan haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmaları 
2 - 13 yqından küçük, 17 yqından büyük olmamalan 
3 - En az bet aımfb bir ilk okuldan diploma almıı olmaları 

prttır. isteklilerin bir dilekçe, aıı raporu, nüfua tezkeresi ve ilk okul
dan aldıkları diploma veya buıü.o bulundukları okuldan alacakları 
W.e ve üç tane belge fotoğrafilerile birlikte sınavdan en çok bir gün 
inceye kadar bulunduiu yerin valiliiine müracaat edilerek namzet 
lııQcloluamalan llmndır. (343) ~ ·(277) 

Acele ~alılık ev 
ve bostan 

Eyüp Arpaemi,pi mahallesinde 
Tekke sokağında 22 numaralı altı 
dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah· 
şap bir ev ile bu evin önünde türl · 
meyveli ve ıebze yetiştirmeğe elv 
rişli biri büyük öteki küçük iki ha 
vuzlu bir boıtan kuyulu ve iki bu 
çuk masura suyu olan on iki dönilm 
mülk bostan acele satclıktır. Görmek 
istiyenler o mahallede polislikten 
mütekait Bay Halile, pazarlık için 
Kadıköy Vişne ıokak 33 numaralı 

eve müracaat. 

Evvelce Şişlide Osmanbeyde Şafak 

sokağında Poskolo apartımanının dört 
numaralı dairesinde ikamet etmekte i· 
ken bilahare Atinaya gidip mezkur ma· 
haldeki ikametgahı bilinmiyen Şefike: 

İstanbul üçüncü icra memurluğun· 

dan: 
Helyoı mile11eaeainin ı-ı 1-935 

,l-12-935, 1-1-936, 1121936, 1-3 
--936 tarihli ve vadeleri gclmit olan 
ıenedata milltcniden zimmetinizde ala· 
cağı olduğunu iddia eylediği altımı 

yedi liranın hacis yolile tahıili alacaklı 
mUeneseye infeten dairemize mUraca• 
atta bulunan vekili tarafından takip ye 

talepde bulunulmuı olma1111& mebni 
bervecbi talep olbaptaki maddei kanu
niyeye tevfikan tanzim ve berayı tebliğ 
tarafınıza gönderilen ödeme emri zah
nna mübatirl tarafından verilen mq
ruhata nazaran ibmetglhı hutranızm 
m•~ aaJaphmkla tebUcatı muk
tezfytnln 30 itM mflddetli nenen tebll9 
ğine karar verilmiı olduğundan tarihi 
ilandan itibaren maJre.r milddet zarfın 
da 93612344 doıya numaraıile borcu
nuzu teıviye etmediğiniz veya tamamı 
na n ya blr Jmmma brp bir 
itirazı kanuni ıerdetmedilfnls ve 
gene bu müddet zarfında mal beyanın• 
da bulunmadığınız veya hilafı hakikat 
beyanda bulundu&unuz surette muay
yen müddetin hitamını müteakip cebri 
icra ıuretile aıuamelei lhimeye teveı• 
ıül Jahnacap malOmunus olmak ve 
ödeme emrinin tarafmısa tebllli maka· 
mma kaim bulunmak tızere keyfiyet i9 
linerı tebliğ8blanur. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamıı caddeıinde 7 numaralı ldStk 
utıhktrr. Uç dönUmden fazla bahçesi, 
iki caddeye kap111 olan dıp yalbboya, 
içi unatkir\Qe nakqlarla ıüılil bulu
nan bu köıkUn on odası fki salonu, ha· 
mamı, tafbğı, çamaprbğı,kileri, Is ve dı 
ıı ve mutfak upk odası, bavagazi, elek 
trik ve kumpanya ıuyu tnisatr, kuyuıu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nail 
liyat ve çarpya yakınlığı olan bu kCStk 
hakkında fazla malumat almak iıtiyen• 
lerin Hebr gazetesinde Vili Nureddi· 
ne mliracaatlan. 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle ttırkçe Yt" 

bqka lisanlarla yazılmıı her tnruı kt-

lstanbul Belediyesi ilanları 

Köprünün Galata tarafının Ha
liç cihetindeki kite. 

Çapada Saraç dolan mahallesi
nin Yeni çetme sokaiında 8/ 12 
No. lı iki odalı bahçeli ve kuyulu 

Sen.lilı muhammen 
· lrİNUI 

420 

mr.:vak"' 
t 'llnİno" 

31,56 

~ m ~~ 
Yukarda ıerıti senelik muhammen kiraları ve teminatları yaJ 

olan mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayıs ıonuna kad.ır af 
ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuıtur. Şartnarıı,.ı 
levazım müdürlülünde ıörillür istekliler hizalannda gösterilen 
vı:.kkat teminat r!'\akbuz veya mektubile beraber 12 Ajuatoı 936 
tanba ıünü ıaat 14 de daimi encümende bulunmal~dır. (1) (4271 

Ankara Şehri 
imar Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan it: Ankara meurhlı iç istinat chav 

nmn iDf&lı, ketif bedeli 132,856 lira 25 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait prtname ve evrak tuBlardır: 
a - Eksiltme prtnameei 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri t•raiti umumiyeai. 
e - H111U1UI ve fenni prtname 
f - Ketif cetveli 
ı- Proje 
lstiyenler bu f&l'lnamelerr •e nraJa yidi lira naubl»Uinde · 

ra imar muhasebesinden ahnal»lllr. 

3 - Eluikme kapalı Mrf uaula ile J&pılacaktır, 
4 - Ebiltme 21 Aıutoe U8 cuma sflnil saat l 7 de 

imar müdürlüi:.irde yapılacakbr. 
5 - ElcailbD8J'• sirel»ilmek için lateldilerin 7882 lira 81 

muvakkat teminat vermeei ve IRandan 1»qka Nafia itleri teraiti 
mi1uindeki prtlan haiz ve ebli7eti oldulma dair Nafia müdür 
den vesika ıetinneai llmadır. 

8 - Teklif ...... plan,.bnda GçUncil maddede JU1lı 
bir saat evveline kadar Ankva imar müdürlütune ıetirilerek 
siltme komia:roa reialiiine makllu ımlcabilinde verilecektir. 
ile shderilecek mektaplann nihayet ilçlDcll maddede )'Ulh 
kadar ıelmit olmuı •e dıt arfm •Uhtlr muma ile iyice Jap•..t:tll'P"'"...11 
oımuı lizımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. 

Halen Pazarteli Salı - ·rwembe cuma ,unleri saat UM& de 
radan İatanbula ve cuma puar pasarteli P81'f9111M aünleri ual t 
de lıtanhuldan Ankaraya kalkan trenlerdeki yataklı vaıon •• 
1i furıon aeniıine iliveten u muhterem yolculara kolaylık 
üzere Ankaradan İltanbula ÇU'fUDR pasar ,Unleri latanbuldall 
karaya cumartesi sah aünleri kalkan trenlerde de 11/8/ 938 
den itibaren yataldı •aıon ve yemekli furıon bahmclurulaıcal' 
olunur. (383~ (280) 

--~----------------1 zm ir de t /EylOI/ de •lrp 22 EJ141de kapaaecak olan 
ve 9 EylOI Kurtuhıt ba)TUlllD& ittirak edecek 7olcalara Ye 
gönderilecek et,.nm muayyen miktarma 19PD .... J&pılaa 
tenzilat bu sene de tatbik olunac•kbr. 

T enzil&bn tathik edileceli tarihlerle tartlar h•kkmda 
fardan tafsillt abnmw (3'4) (271) 

tao alırız. Bir kartla adreaf bildirmek ---------------------·-----

k~~~~: İstanbul Ankara caddesi 1~ inhisarlar Umum Müdürlüğünd 
numara İnkılap k1taphanesl. Merkez lnpat fQbeti için 125 llra ticNtle Ud mimar 

"llıııaıd""'-ıf'11111Mınlllltlll'1:a •lilıı•ttl' lateldilerin: 
Haber irazeteslnde 1 - Yüluek mektep maaauolduiunu tenik etmeleri 

neşredl 1 en Fa u 8 t a 2 - Askerlifini J&pauf •e1a aakerlite mani ııhhr ae~ 
1 10 k eclilmiı olmalan. 

roman arı uroş 3 - Memur olabilecelr teraiti hais olm'1an lbımdır. Si 
mukabilinde clltlen- ecnebi lisan bilenlerle fula amelt tecriilMai oldulu anlqılaa 
meğe baslamıştır. edilecektir. Bu patlan Mis elı•lana dlrt fotofraf, hüaaiblJ. 

Va kıt kOtOpbane- ve sıhhat ilmtihaMri Ue tudlldi 4ilploma, nüfu tnlcereai v 
sine J[ellrllmesl. Hl'Yiı suretlerini dllel&selerl• leffederk en 195 Atuatoa dl 

..,nıillllllıı--.111111111111_. ........ ı tine kadar Ulll1llll mildClrlll• mflncaatları ıer~r (279) 



KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAILA 
KUQU 
SİO 

C~SM~ 
\IAZİY ETİNDEDİQ 

ONU rAİZLıt 
gAN IGAYA-VEQI N.lz 

.. -
~ususı SAATLARIMIZI 

SO~UNUZ 

OQ _ 200 ton mutahhar pamuk 
) Tahınin edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda miktarı ve ci!:i· 
~llh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 
J0~unca 25 eylül 936 tarihinde cuma günü aaat 15 de kapalı 

d e ıhale edilecektir. Şartname ''dört,, lira (50) kurut mukabi· 

İs.tanbuJ Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonu ilanlsrı 

lstanbul komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 862 ton kuru ot sa
tın alınacalrtır. ihalesi 24 ~ 
1936 pazarteıi günü ıaat 14,45 de 
kapalı zarfla yapılacaktır. 1'ıfu. 
hammen tutarı 28015 liradır. Şart 
namesi 250 kuru, mukabilinde ve
rildiği gibi komisyonumuzd.i da 
görülebilir. isteklilerin 2102 !ira· 
hk ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2430 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki veaaikle be
raber ihaleden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını 
F mdıkhda komutanlık satmalma 
komisyonun" V"!rr"ef eri. (211) 

lstanbul komutanlığı motörlü 
vuıtaları için lüzumlu olan 48206 

kilo benzin satın alınacaktır. iha
lesi 24--8-936 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla yapıla

ca~tır. Muhammen tutarı 15908 
liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonumuzda görülebilir. istek · 
lilerin 1193 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındık
lıdaki komutanlık satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (213) 

lıtanbul komutanlığı birlikleri 
· için 568 ton aamr.n 2j4 ~ 936 
pazartesi ıünü saat 14,30 da ka
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen tutan 15620 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonu
muzda ıörülebilir. isteklilerin 
1172 liralık ilk teminat mektubu 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambala jlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 
t (; 

üzerinde halisligin timsali 
l 

of an E'B markasını arayınız. 
~ ••••ıe~ .. 

= 

lstanbul sanat ve Ankara inşaat okullarına 
Parasız Yatılı Talebe Alınması 
Parasız yatılı sınavlar için talebe kaydına baılanmııtır. Kayıt 

itlerine en geç 16/ 8/ 936 gününe kadar devam edilecektir. 
lıtekliler: Bir dilekçe, nüfus kağıdı, dört belge fotoğrafı ile ilk 

okul ıehadetnameıi ve yahut orta okul tasdiknamesi ile Kültür ve 
okul Direktörlüfüne bat vuracaklardır. 

Yatı 15 ten aıağı, 17 den yukarı olanlar ile orta okullardan iki 
yıl birbir üstüne sınıfında kaldıiı için çıkarılanlann dilekçeleri ka· 
bul edilemez. (268) 

; ~o~isyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5750 
1 avı teklif mektuplarını mezkur günde aaat 14 de kadar komis 

. "ermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 3 mad 
•tıdeki veaaikle mezkGr liİD ve aaatta komisyona müracaatlan. veya makbuzu ile 2490 aayılı ka- -============================::. 

. {145) . . nunun 2, 3 iincü maddelerinde bir saat evveline kadar teklif tanlık satmalma komisyonuna 
(210) Yeaaikle berak ihaleden en u . mektuplarını F ındıldıdaki komu -ı vermeleri. 

108 MA~LOP FAUSTA: ---
- Merhamet, merhamet! .. Lui· 

2in afkına beni öldürmeyiniz. 
Pardayan JU ismi duyunca titre

di. Morövere doğru eğilerek omu

zuna dokundu. Sonra Şarl Danıu· 
leıne doğru öyle bir balat fırlattı 
~i, genç Dük bu bakııta merhame
tın en yüksek derecesini gördü. 

Şövalye: 

. - Kalkınız! dedi .. Beni dinleyi. 
l'hz. Belki dediğiniz gibi ıizi affet
llleın de mümkündür. 

Moröver bir hamlede doğruldu. 
h. ~ki eli büzülmüt bir halde bir 
ırıni tuttu. 

. - Ob, ne yapmam lazım? söyle. 
J'ı?i~ ! .. Emrediniz! Evet, bugün 
elınızdey· Be • • t '"ld" .. . t ım. nı ıı er o urur, ıs-
;r affedersiniz. Evet, ben alçağım 

•kat ıiz, herkesin dediği ıibi as· 
'•.mızın Yükaek kalpli Şövalyeleri
llın •onuncuıuıunuz. Siz, merha
~etin ve affın kahraman Şövalye. 
•ııi · B nız.. u affınızı benden de esir. 
',~rrıiyerek yüksekliğin son kademe 
•ne varmıı olunuz! 
Altı tekr n ıaçh kadının kahkahuı 

~ ~r duyuldu. Pardayan titredi .. 
• orovere gelince, o artık hiçbir 
:rey d 
d UYtnıyordu. Onun hayatı Par· 
"Yanı .. le b n agzından çıkacak olan söz 
re ag"I "d· p 1 1 ı. 

:~•Yan batını salladı: 
bu • ftan bahsediyorsunuz, bu. laa; •ınklnı yoktur. Size sadece 
-rr~bnızı hağıılayabilirim; fakat 

enıenı. O affı, siz kendi nef-

sinizden beklemelisiniz.. Benim 
yapabileceğim ancak ıudur. 

Bu noktaya gelince ufak bir hıç. 
kırık Pardayamn boğazmı bkadı. 
Fakat hemen yine iradesine hakim 
olarak sözüne devam etti: 

- Bir genç kızı öldürdünüz ••• 
Ona kartılrk bir batkasmm saade. 
tini kurtarınız. Viyolettanın lıayatı 
ve hürriyeti ka11dığı olarak, Lui. 
zin hayatına son verdiğinizin ceza. 
sını size çektirmekten vazgeçebiJi, 
rim. 

Şarl bir hamlede Şövalyeye yali~ 
latarak onun elinden yakaladı, göi 
ıü tükranla kabanp gözleri dola. 
rak: 

- Pardayan.. Kardetim ! dedi. 
Moröver: 

- Viyoletta mı? dedi. Viyolet· 
tanın grei verilmesi karıılığı ola. 
rak mı hayatrm bağıtlanacak? 

Pardayan sadece: 

- Evet, öyle ... dedi. Siz bir ha· 
yat bir atk ıöndürmüştünüz. Ona 
kartılık timdi de bir hayat ve bir 
aık yaratmalısınız. .. Luizi öldüre. 
rek benim hayatımı zehirlediniz. 
Buna kartılık 9imdi Dük Dangule
min hayatını kurtarınız. O zaman 
ben de sizi ... Hatta isminizi unuta. 

cağım ... Sizi elimle öldürmüt saya. 
cağım ... ZZaten on altı senedenbe-
ri buna karar vermittim. Şimdi 

söyleyiniz, bu dediğim kız nerede· 
dir? 
Moroverı 

vardı. Seri bir bakıtla etf arı bir 
kere daha gözden geçirdi. 

Pardayan 
- Bilmem ıize teklif ettiğim fU 

düelloda ölecek miyim? bu da 
mümkündür. Fakat en kuvvetli ih· 
timal benim ıizi öldürmemdir. Şu 
güneıi ıözlerimle gördüğüme nasıl 

emin iıem sizinle çarpıf ırsam sizi 
mutlaka öldüreceğime o kadar 
eminim ..• (Moröver titredi) size, 
ıizi neden öldürmek istediğimi iki 
kelime ile anlatayım. Bundan ev· 
vel de size bir sual sormak istedim. 
Umanın ki buna doğru olarak ce· 
vap verirsiniz! •. dedi •• 

\M .. orover: 
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Bu kadın kimdi?,, Orada ne ya. 
pıyordu? Dimdik salibe dayanmıı, 
ıırma gibi saçlarmı omuzlanna 
dökmüt, adeta ne Pardayanı, ne 
de orada geçen vakayı görmemiı 
gibi duruyordu. 

Pardayan ona bakıyordu. O i•~, 
kaçmakta olan Moröverle onu ta• 
kip eden Şarli seyrediyordu. Bu 
kovalayıf ancak birkaç dakika 
ıürdü. Moröver çılgınca kaçıyor• 

du. Birdenbire, kendisinden daha 
hızlı ko"'n birinin yanından geçti. 
ği ve kılıcını çekerek geriye dön· 
düğünü gördü. 

Aynı adam: 
- Geri mösyö! Yoksa sizi öldü· 

- Bin sual sorunuz möıyö dö rürüm. dem it ti. 
Pardayan! sözlerini söyledi. . Moröverin kılıcı havada ıim§ek~ 

Ve bunları söylediği sırada bir· ten bir daire çizdi. Aynı anda va. 
denbire geriye sıçradı. Pardayanın ziyet alarak müthiş bir hamle etti. 
babasının mezarını gösteren ıali- O karıısındakini öldürmeği değil, 
bin arkaımdan evvelce söylemit kendisine yol açmağı düşünüyor· 
olduğumuz atla arabaya doğru du. Şarlin kılıcı onu yüzünden ya. 
yıldırım gibi fırladı. raladı .. Moröver geriledi. Birkaç 

Dük' Dangulem ileriye doğru dakika kadar ıiddetle çarpıştıln.r. 
atılarak: ikisi de sakin bir haldeydiler. Bir 

- Ah sefil, kaçıyor! .. dedi. şey söylemiyorlar yalnız kılıçların 
Pardayan gülümsedi. Tabanca· takırtısı duyuluyordu. 

sını çekerek yirmi adım kadar ile· Moröverin her saldırışı Şarlin 
ride bulunan Morövere nişanladı. müdafaasile neticesiz kalıyordu. 
Tetiği çekmek üzere idi ki, salibin Halbuki Şarl, her defasında kılr. 
dibine diz çökmüt olan bir vücut cım Moröverin suratına dokunc!u. 
doğruldu. Moröverle tabanca nam ruyor, onu birkaç adım geri atıyor 

luıu arasına dikildi. Bu vücut, bir du. Moröver köpükler saçarak, 
kadındı. Pardayan göğe linet dolu mosmor bir halde sağa ~ola kaçmak 
bir bakıt fırlattı. Eli yanına düıtü. ' istiyor, fakat daima yüzünün ileri· 
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B E L V U iiTaınidrartahlihlOOkun..ştur. Billi GÖNDERiLECEKTiR 
:: unLUm tahlilat, EminC'nü EmHi k ve i! 

it ~a~an~ankas. karşısır_da lzzetİi Türkiye Şeker Fabrika 1 arı bahçesinde 
Me ıtcut proOrama ilaveten 

Melike Cemal 
==============---====::=!====::::::::====:==== A. Ş. n den : 

Fabrikalarımı7da bir sene staj yaptıktan ve bu rnüddel 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklarJfl 
ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika işlerinde çalışmaya müsaİ~ 
iki ila üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisliği tahıil· 
için Almanyaya gönderilecektir. 

Revüsü başlamıştır. 
Fiyatlarda tenzllAt yapllmı,tır, hariçten 
meze kabul edilir. Telefon: 49091 

.---soydan 
Silnnctçl Ahmet 

linin torunu 
M~hur SUnnetçi başı Halep_ il 
Sultanahmet Cağaloğlu cad. 

deal No. U Tel: 20196 

__ ...._ şark Fuar 1 ~ ._ __ ve-fS6 _S_7 -~--
Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve AlmanyaY' 

~ gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlıt' 
intihap edilecektir. 

BAR .• (ltalya) s Eylül 936 dan 
12 Eylül 936 ya kadar 

Şark için en elverişli piyasa Operatör Crolog 

isteklilerin 1 Eylul 1936 tarihine kadar aıağıdaki vesikalar• 
Eskişehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlii 
ğüne göndermeleri lazımdır. 

Doktor 
Süreyya Atomal 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu ihracatçalar, lthalatcılar Mü

messiller iştirak ediniz ! Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 

3. Mektep şehadetnamesi musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9X 12 eb'adında 3 boy fotoğrafı. MUmesaımoı : Telefon 42288 yanında 121 birinci kat 3-8 

. : : . ' ~ ~·~ .. - Her gün 15 - 20 ye kadar 
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ainde Dük Dangulemin kılıcını bu. 
luyor ve mütemadiyen geriliyor 
gittikçe salibe doğnı yaklaşıyordu. 

Tanı oraya vardığı zaman me 1 
zardan çıkıyormuı gibi bir kahka
ha duydu.O zaman soğuk bir Ür· 
pertiye tutularak kılıcını elinden 
Clütürdü. Ve geriye döndü. Parda. 
'yanı hiç yerinden kımıldanmamıt 
gördü. Bu matemli kahkahayı ko· 
parmıı olan altın gibi saçlı kadın 
da oradaydı. Artık büsbütün mah. 
volduğunu anladı. 

Dük Dangulem: 
- Şövalye, müsaade ediniz de 

mösyönün yanında durayım. Çün· 
kü belki yine akıllarına uyarlar da 
bacaklarından istifade etmeğe kal 
kı:)ırlar ... Bir kere daha bot yere 
yorulmayalım. dedi. 

Pardayan: 
- Monsenyör, lutfen şu herifin 

kılıcını eline veriniz! diye cevap 
verdi. 

Dük yere eğildi. Kılıcı ucundan 
tutarak kaldırdı ve kabzasını Mo
rövere uzattı. O da onu alarak he. 
men kınına soktu. 

- Monsenyör, şimdi lutfeıı ye
rinize gidiniz. Bu herif artık kaça. 
maz. 

Dük tereddüt etmeden çekildi 
Ve az evvel yaptığı gibi kollarını 
kavuıturdu. Pardayan sanki hiçbir 
fey olmamı§ gibi Moröverle konu, 
maımda devam etti: 

., - Size soracağnn JUdur möı-

yö: O zavallı (Karısı Luizden 
bahsetmek istiyor). Size ne yap
mıştı? Belki on kere, yirmi kere 
beni öldürmeği tasarladınız. Bunu 
pek tabii buldum. Konlinyinin ko
nağında beni aramı§, babamla be
nim üzerime o uğursuz Sen Barte· 
lemi gününün heyecanile kudur· 
muş olan bir sürü halkı saldırtrıı· 
tınız. Bunu da anladım. Otel dö 
Monmoransi ale~ler saçan enkazı 
altına bizi gömmek istemİ§tiniz. 
Bu da olabilirdi. Fakat o ıize ne 
yapmıştı? 

Pardayan o kadar heyecanlı bir 
haldeydi ki, eğer Luizin ismini ıöy 
liyecek olsa gözlerinden yaş bota· 
nacağını sanıyordu .. 

- Ona neden kıydınız.. O ze. 
hirli hançerle onu vurmağa nasıl 
eliniz vardı? Neden beni... Veya 
Martal dö Monmoransiyi ... Yahu! 
da babamı öldürmediniz? Onun 
gençliğine, güzelliğine, günahsız. 

lığına neden acımadınız? işte on 
altı senedir anlamağa çalıştığım 
muamma budur. 

Şövalyenin bu andaki intikam 
ve kin duygusu son dereceyi bul
mu§tu. Dolan gözleri uzakta bir 
noktaya dalmıf, eski bir hayali arı. 
yor sanılabilirdi. 

Kaç saniye böylece durduktan 
sonra: 

- itte sorup anlamak istediğim 
budur. Cevap vermiyecek misinizi 
dedt - . -
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Moröver susuyordu. Hem nedi
yebilirdi? .. Bu hadiseyi nasıl izah 
edebilirdi? Bunu artık düşünmi

yordu bile .. O Pardayanı karşısın· 
da görünce, ölümün pek yakın bu
lunduğunu ve hatta azrailin par
mağile alnına dokunmakta oldu
ğunu hisseder gibi olmuştu. 

Pardayan ona, dokunacak der.?
cede yaklaıtı. Moröver boğuk bit 
§ekilde inledi. O, Pardayanın ken· 
disine namusluca bir çarpııma tek
lif etmekte olduğunu unutmu§tu 

Aynı zamanda bu çarpışmanın. 
Monmartrden, ölümüne yardım 
ettiği ihtiyar Şövalyenin mezarın· 

dan oldukça uzakta olacağını da 
aklından çıkarmışb. 

O yalnız öleceğini, henüz genç 
bulunduğunu, hayatın daha pek 
tatlı dakikalarının olabileceğini, 
bir gün, hatta bir saat daha yaşa 
yabilmeği düşünüyordu. 

O zaman Pardayan: 
- Cevap vermiyorsunuz? .• dedi . 

Öyleyse şimdi ben söyliy-yim. işte 
bunun için .. Bu yavrucuğun göğ
sünde açmış o!duğunı1z o hafif 
yan için sizi öldüreceğim. Çünkü 
o yara da onu öldürmüştü. Yalnız 
bu hareketiniz sizin alçak ve adi
ler defterinin başına yazılmanıza 
kafidir. işte mösyö, size söyliycce 
ğim budur. On altı sene sizi kor 
kuyla yaıattı~. Bugün ise bu ka· 
dar bir ifkencenin kafi olduğunu 
ve sizi öldürerek bundan kurtar. 

mağı dütündüm. Mademki sizi aya 
ğımın dibinde buluyorum, artık 
ezeceğim ... Moröver, artık ölecek·:; 
. . ' sınız .• 

Moröver, iki dizi üzerine çöktü. 
Buz gibi terler botanan alnını kal• 
dırdı. ve boğuk bir sesle: 

- Oh, hayır .. Bunu yapmayınız. 
Hayatımı bağıtlayınız !.. Merha· 
met!. •. Bugün olsun beni öldürme· 
yiniz ! dedi. 

- Kılıcınızı çekiniz! Belki tali 
sizi kurtarır. Sizin yerinize belki 
de ben ölürüm ..• O zaman siz kur· 
tulmut olursunuz. 

- Kendimi müdafaa etmiyec~ 
w• H h ' gım... ayır, ayır ... 

- Demek kendinizi müdafaa et4 
miyeceksiniz? 

- Oh, hayır ... Katiyen! 
- O halde öleceğinize emin bu· 

lunuyorsunuz demek? 
- Ölmek mi? Evet, hissediyo• 

rum .. Biliyorum ki siz beni öldüre• 
ceksiniz. 

Moröver, korkunun son derece• 
ıine varmıftı. 

- Demek benim, sizi öldürınek_ 
hakkım olduğunu kabul ediyorsu~ 
nuz?. 

Moröver ölüm halinde imi§ gibi 
bir halde: 

- Evet! dedi. . 
- O halde hazır olunuz Morl>-

ver ..• 
Gizin sadık jantir.omu baııJll 

önüne eğdi. 


